
شماره قطعهآدرس وضعیتفکس کارخانهتلفن کارخانهنام مدیر عاملرشته صنعتمحصول تولیدینام شرکت یا کارگاه تولیدیشهرک

220ابن سینای غربی شفای فعال37773289(ابراهیم  عقل  آرا)صنایع برق، الکترونیک و کامپیوتردوشاخه برقشرکت تولیدی و بازرگانی آذرخش راز رعداشتهارد

شرکت مهندسی سیتل ترونیکساشتهارد
انواع جعبه ومحفظه فلزی درصنایع الکترونیک مخابرات 

وکامپیوتر
4202 گلستان 4بوستان فعال3777446637773149بهروز جراحیصنایع برق، الکترونیک و کامپیوتر

2245 نخلستان 3نارنجستان فعال7337776069-37776069عبدالحسین نجدی- محمد مصطفویصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترالمپ کم مصرف(ناب کیمیا)شرکت نما نور آسیا اشتهارد

2شماره - تعاونی مسکن سازه پویش اشتهارد اشتهارد
مونتاژ رادیو پخش خودرو ،مونتاژ سیستم کنترل 

الکترونیکی موتور ،مونتاژ انواع سنسور
4275A نارنجستان 4نخلستان فعال91-777342137776190-37776189قنبر حسین پورصنایع برق، الکترونیک و کامپیوتر

1شرکت سازه پویش شماره اشتهارد

سیستم قفل مرکزی ،شیشه باالبر ،هشدار دهنده گویا 

تجهیزات - خودرو ،اژیر هشدار دهنده ،سیستم دزدگیر

الکترونیکی خودرو

286-4285 نارنجستان 4نخلستان فعال3777342037773420محمد بیگی-جاوید برزگر - امیر رضا رفیعی صنایع برق، الکترونیک و کامپیوتر

محسن نجاتیانصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترانواع تابلو برق صنعتی(محسن نجاتیان)تامین تابلوی اشتهارد اشتهارد
37773531-

2,37774771-9
318-317-2304 تاکستان 4تنگستان فعال37773532

فعال3777463137774631 امیر عابدینیصنایع برق، الکترونیک و کامپیوتر و چراغهای سیگنالLEDتولید انواع چراغ های ( ابوالفضل   آقامهدی)امیرعابدینیاشتهارد
خ حافظ شرقی اولین تقاطع سمت راست ق 

376
376

457فعالمحمد رضا امیر جهادیصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترانواع گیرنده های تلویزیونی وسیستم های تلویزیونیمهر مینا الکترونیکاشتهارد

492فعال3777342437775197-37773259فرهاد محمدیصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترانواع شمع خودرو و موتور سیکلتشرکت ساره کاالاشتهارد

اشتهارد
- شب شکن البرز - شرکت رازین پلیمر راه ابریشم 

پاک ساران
511-510فعال37773746 ، 37773223مرتضی هداوندیصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترراهنما,ترمز,چراغ خطر

514-513فعال537773778-37773823حمید قیاسی فرخ خانصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترانواع تابلو برق صنعتی(مجتمع صنعتی طبرستان)شرکت آران انرژی اشتهارد

شرکت تولیدی و صنعتی آرش ترانساشتهارد

المپهای مهتابی و فلورسنت ،هسته الکترو موتور ،درب 

بازکنهای الکترونیکی

ترانس-

فعال237775968-37773071محمد جواد سلیمی فرصنایع برق، الکترونیک و کامپیوتر
 گل 2حافظ غربی بعد از ابوریحان گل آرا 

1آذین 
1377

فعال2-3777314637773951محمد حسین نصرالهیصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترذغال  صنعتی  والکتریکی - مس گرانیت- گرانیتشرکت تولیدی نصر ذغال اشتهارد
مالصدرای غربی غربی بعد از عالمه جعفری 

3گلبن2گلشن
1695-1696

فعال937774645-37774646محسن نیک بینصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترنایلون ونایلکس- کیسه فریزر وزبالهسازان پالست صنعتاشتهارد
غزالی غربی بعداز عالمه طباطبایی 

1گلچین2گلریز
1442

فعال737774545-37774541علیرضابی بی نیا- محسن سرشادصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترCD-dvdانواع لوح فشرده شرکت جوانه پویااشتهارد
غزالی غربی بعد از عالمه طباطبایی 

1گلچین 2گلریز
1446

فعال3777463637774636فاطمه سادات میر دهقانصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترشمع خودرو و موتورسیکلتشرکت کارخانجات لوازم یدکی پارس پارت موتوراشتهارد
مالصدرای غربی بعد از عالمه طباطبایی 

3 گلزار3گلبرگ 
1612.1A

فعال337776601-37776601صابرتابعیصنایع برق، الکترونیک و کامپیوتردوربین های مدار بسته و آیفون تصویریفرانگر الکترونیکاشتهارد
مالصدرای غربی بعد از عالمه طباطبایی 

1 گلبرگ 3گلبرگ 
1612.1B

1612.14فعال6-37775275مجید حیدریصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترالمپ کم مصرفشرکت پویش نماد تهراناشتهارد

1616فعال37775060،  37775565فرهاد جوادیصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترمونتاژ انواع بردهای الکتریکیفن آوری فرادیاشتهارد

فعال737776618-37774616دهقانصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترسرسیم برقکوچکی نژاد- شرکت فرین ساخت پارس اشتهارد
 2حسابی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلبرگ 

2گلزار 
1618

لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی استان البرز
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لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی استان البرز

1644فعالعبدالرشید توتونچیان و ارسالن ضیاء بخش دیلمی و علیرضاصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترقطعات فلزی شبکه برقتوتونچیاناشتهارد

2536-2535فعالرامین روحیصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترانواع تلویزیون رنگی و ویدئو(ایران ضبط)شرکت توسعه تجارت کارینا اشتهارد

52687 گلچهر2حسابی غربی بعد از فارابی گلچهرفعال3777362537773625-3-37774082شیخ  احمد  فقیهی-فرامرز فقیهیصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترتابلو برق نردبان کابال دکل(فرانیرو)صنعتی فن آوران راهبردی نیرو  اشتهارد

13672نسیم2حسابی غربی بعداز خواجه نصیر صبا فعال77772747777274رضا فتحی-محمدرشید دهستانیصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترو یخچال,LCD-لوازم خانگی (فلز کاران البرز)آزما گستر اشتهارد اشتهارد

3707فعال4-37775023عزت اله خلیلیصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترتابلو های تبلیغاتیشرکت گلبانگ رنگاشتهارد

3720فعالصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترآیفون دوسیمه باقابلیت هوشمند(سپهر سپیدان صنعت)تعاونی یاران سپیدان کوثر اشتهارد

3973فعال0938023033437778221رضا عطاریانیصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترتابلوی برقشرکت آسیا مهر تابلواشتهارد

4056فعالمریم نیکوئیصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترانواع باالست الکترونیکیشرکت قائم پرشان آرماناشتهارد

13222A سپهر3غزالی شرقی بعد از میرداماد سپهرفعال3777697337776974-37776970شهرام محمدی زمانصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترالمپ کم مصرفشرکت زمان نور ایرانیاناشتهارد

43285سپیدان 3غزالی شرقی بعد از میرداماد سپهرفعال3777411137774229محمد عارف عشقی-ازاد معروفیصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترقطعات شبکه و جعبه تقسیم برقمحمد عارف عشقیاشتهارد

3312-3311فعال6-37775265منصور رهبریصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترقطعات فلزی شبکه برقشرکت یراق آوران پویااشتهارد

1سهند2حسابی شرقی بعد از میرداماد سبالنفعال2937777030-37777021محمدرضا صفایی فرصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترالکترو موتورشرکت تولیدی دیزل سازاشتهارد
3377-3378-

3379

3381فعالفرهاد درستکی فرهانیصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترتنظیم فشار قوی برقایمن برق سیستماشتهارد

علی سهرابیاشتهارد
تجهیزات برقی برای روشنائی وعالمت دادن وسایل نقلیه 

موتوری
141-140غیرفعال37773471علی سهرابیصنایع برق، الکترونیک و کامپیوتر

413-412غیرفعال6-37775525مهدی و محمود فرزینصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترسکسیونرمهدی  ومحمود فرزین اشتهارد

711غیرفعال37773376صنایع برق، الکترونیک و کامپیوتر( ذوب  فلزات)نخ فانتزی(ابتکارپویا)امیرنساج تهراناشتهارد

1390/4غیرفعال37773111صنایع برق، الکترونیک و کامپیوترتراش عدسی  عینک ( تراش  عدسی  تهران)بانک صنعت ومعدناشتهارد

اشتهارد
جال )شرکت تولیدی صنعتی حیات صنعت امروز 

(قوطی
1319غیرفعالشیرزاد امراییصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترانواع تابلوهای برق

شرکت مشارکتی آسکوم تهراناشتهارد
سه AC،انواع الکتروموتور(ماشینهای الکتریکی)کلکتور

فاز
1484غیرفعالرضا شیخ ربیعیصنایع برق، الکترونیک و کامپیوتر

1655غیرفعال37773038صنایع برق، الکترونیک و کامپیوتروالوتیوپ وتایرکیان  شیرالستیکاشتهارد

4003غیرفعال8-37775196صنایع برق، الکترونیک و کامپیوتربردهای کنترل الکترونیکی وتابلوهای تبلیغاتیتعاونی هامرپردازشاشتهارد

4079غیرفعالصنایع برق، الکترونیک و کامپیوتربردهای نمایش  الکترونیکیشرکت تحقیقات مهندسی مبین پرتو پارساشتهارد

1423فعال9-37777087فرامرز قاسمی- مسعود عبدالرحیمی صنایع برق، الکترونیک و کامپیوترتابلوی برق فشار قویپارس تابلوی البرزاشتهارد

261قانون فعالعلیرضا رمضانیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیمواد مورد مصرف برای موی سرشرکت کارخانه سنگ سمباده ابزار سایش کرجاشتهارد

سید مهدی حسینیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیمحصوالت آرایشی و  بهداشتیشرکت اوژن اشتهارداشتهارد
37773131-3

37775900
7105 قانون 8قانون فعال37775900
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لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی استان البرز

7110 قانون 8قانون فعال3777328737773287مسعود کشوریصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیانواع محصوالت تزریقی و بادیاوژن اشتهارد- تولیدی پالستیک کشوریاشتهارد

7116 قانون 8قانون فعال237775047-37774291ناصر بیطرفصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیلوازم آرایشی وبهداشتی(آتوسا)شرکت صنایع آرایشی و بهداشتی سبز گلسار اشتهارد

118-117فعال37774119کورش مهدلوصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیانواع کلوچهشرکت تولیدی پدرام کسریاشتهارد

120-1119 گلستان 3بوستان فعال5137773351-37773349محمد علی غفاریصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیکاکائو و شکالت شرکت شکالت هدیه اشتهارد

1129 گلستان 3بوستان فعال3777357537773719میترا مبینصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیآماده  سازی  وبسته  بندی  چای شرکت طال چایاشتهارد

131-130فعال2-37775960علی فرهادیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیسرکهشرکت فرینام شهداشتهارد

132فعال637776435-37776434حامد قوقانیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیذرت بو داده و پاپ کورن (پاپکو)ذرت حجیم شده شرکت صنایع تولیدی مواد غذائی ذرت دانه پردیساشتهارد

1133 گلستان 3بوستان فعال3777332137773321فاطمه پور شعبانصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی(مو بر)موادآرایشی  و بهداشتی شرکت یاسمن لطیف آسیااشتهارد

2147 گلستان 3بوستان فعال3777574237775741بهمن تبرائیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیزیست محرک بیولوژیککوشا فرآور گیتیاشتهارد

149فعال3777445137774452سید مجتبی ساعیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیسس مایونزگلچین بنیس- شرکت گلچین ببک اشتهارد

5170A1 بوستان 4 گلستان 4بوستان فعال237776023-37776021نیما نیک نامیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیدان مرغ-کنسانتره خوراک دام ، طیور و آبزیانطال رشد نامیاشتهارد

170A2فعال37776619ابراهیم آهنگیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیخوراک دام وطیورنقی وابراهیم آهنگیاشتهارد

2170D2 بوستان 4بوستان فعال377736737773633علی ارجمندصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیانواع کنسرو غیر گوشتیشرکت کشت و صنعت قارچ پارس شهریاراشتهارد

171فعال5-37778183علی عباس پورصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیچای خشک بسته بندی شده1092 - 414تفکیک - زرین دشت داریان اشتهارد

3181 گلستان 4بوستان فعال4-37775193سهیل مطلقصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیپودر پر پشت کننده موی سرشرکت فن و روش تجارت الجورداشتهارد

1186 بوستان 1 گلستان 3بوستان فعال3777796037777961محمد رضا کهربائیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیفراورده های داروئی(اجاره از بهپاد هدیه)کیمیا دارو اشتهارد

3 گلستان 4بوستان فعال1-37773440مهرداد تنباکوچیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیخمیر پیتزا و نان حجیمشرکت پادنا آسیااشتهارد
213-214-188-

189

0فعال2,37773094-37773591تبریزیانصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیقندحبه تعاونی تولید پیک کمال اشتهارد

197-196-195فعال2-37773591محمودیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیقندازشکرشرکت کمال راد نویناشتهارد

200فعال37773418سیدجالل مدنیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیلوازم آرایشی و بهداشتیشرکت پاک سیحوناشتهارد

206-4205 گلستان 4بوستان فعال3777468637774686محمد پناهیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیآماده سازی وبسته بندی سبزی خوردشده ومیوه خشک(تولیدی صبا افروز  )شرکت خشک پاک سپید گل اشتهارد

211فعال37773171علی  و محمد و محمدرضا و محمدحسین  و احمد نیمچه صنایع دارویی، غذایی و بهداشتیآماده  سازی  وبسته  بندی حبوبات علی  و محمد و محمدرضا و محمدحسین  و احمد نیمچه اشتهارد

212فعال37775160محمد فاضل هنردوستصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی قهوهشرکت قهوه دانهاشتهارد

215فعال377779459128057659محمد حاجی اسماعیلیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیکیک و کلوچه(سپندآفاق)پام رز اشتهارد

4219 گلستان 4بوستان فعال3.77731E+1537773140عبدالحمید مهدی زاده نائینیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیسس مایونز- بسته بندی عسل و سس گرم و سرد شرکت صنایع غذایی گلشهر جنات اشتهارد

232-231-1230 نخلستان 3نارنجستان فعال3777388737773893دولت آبادیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیموادآرایشی  وبهداشتی (آبان سیم جوش)شرکت گل افشان آرایش اشتهارد

1240 نخلستان 3نارنجستان فعال3777600837776008هوسپ برزگر مهرابی و شرکاء- شروین حسینی- نادر علیزادهصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیرنگ مو و لوازم آرایشی و بهداشتیاکسیر کادوس اشتهارداشتهارد
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1243 نخلستان 3نارنجستان فعال937774308-37774308ناصر علیزادهصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیرنگ مو و اکسیدان و لوازم آرایشی و بهداشتیشرکت کادوساشتهارد

5278 نارنجستان 4نارنجستان فعال3777345137773451عباس  وحسین  وبهرام   حبیبی - امیر عصاری صنایع دارویی، غذایی و بهداشتیانواع کاغذکامپیوترفکس ونوارماشین حسابشرکت تولیدی کاغذ حساس نمابر مهراشتهارد

1298 تاکستان 3تنگستان فعال637775176-37775173سیمین کیانی هرچگانیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیآرایشی بهداشتیشرکت عماد آرااشتهارد

اشتهارد
صفا بخش - شرکت تولیدی بازرگانی ارغوان بهداشت 

تهران
483-482فعال3777497537774203مسعود عبدالعلی پور فرهمند و حمید رضا قبادی- علی واسعیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیمحصوالت آرایشی بهداشتی

(پویا پالستیک  مروارید  )- شرکت پارس هرماس اشتهارد
مایع دستشویی وظرفشویی - مایع ظرفشویی- ژل ظرفشویی

وانواع شامپو و نرم کننده
علیرضا کدخدا معصوملیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی

37777300-1-

37774127-8
485فعال37777300-1

531E-531Fفعال3777338837773320مازن حریریصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیلوازم آرایشیشرکت تولیدی بازرگانی سیالنه سبزاشتهارد

شرکت صنایع شیمیایی اریساشتهارد
انواع شامپو ژل عطر - کرم دست و صورت - ادکلن 

(رنگهای  فوری  سیلروکیلر)وکرم
565فعال437775088-7774571 -37775088غالمحسین  قویدل-  علی ملک محمدی صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی

567فعال3777320137773986مهدی کاظمیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی(…پودر دندانپزشکی و)مواد داروییشرکت صنایع پزشکی مارلیک اشتهارد

569-568فعال3.77739E+1537773881فواد باز افکن پورصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیکرم اکسیدان- رنگ مو و ژل مو و پودر دکلره (گل آرا شمین)شرکت تولیدی و بازرگانی فواد آرا اشتهارد

575-574فعالمحمد علی جلیل پورصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیشامپو مخصوص موهای معمولیشرکت پدیده شیمی قرناشتهارد

599فعال37776699رضا صفریصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیشیشه پاکن ،جرم گیر ،لوله بازکن ،پک کننده چند منظورهشرکت ارمغان شیمی فرهاداشتهارد

611فعال3777408837774088-37773068جواد ملکانصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیمواداولیه دارویی وشیمیاییشیمیائی  ودارویی  باران اشتهارد

629فعال37773470محمد رضا شیرزادیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیواکس سنگ مرمرمصنوعیشرکت رامیار شیمیاشتهارد

631فعال3777347037773619محمدرضا شیرزادیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیشوینده های صنعتیشرکت رامیار شیمی اشتهارد

شرکت تولیدی فراورده های غذایی شاداب نوش تهراناشتهارد
بطری نوشابه گازدارغیرالکلی وآب میوه گازدار وبطری 

pet
فعال1-37773540( حسن   گرابیان)حسن خدایاریصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی

حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

2گلشید 3
1542-1543

فعال3777424637774810حمیدرضا گیوییانصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیتولید روغن موتور به روش اختالط- ضد یخ- گریس(روان گستران صنعت آرین )شرکت آریا صنعت بهینه اشتهارد
مالصدرای غربی غربی بعد از عالمه جعفری 

5گلشن2گلشن
1666

فعال3777423837774239زهرا کنجکاو فردصنایع دارویی، غذایی و بهداشتینشانستهشرکت نشاسته گل گندم اشتهارداشتهارد
حسابی غربی غربی غربی بعد از عالمه جعفری 

2گلبن3گلشن

1693-1694-

1699-1700

1717-1716فعال3-37774142نادر هوشمندصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیمیکرو کریستالین سلولزشرکت صنایع شیمیایی یگانه سازان پارتاشتهارد

فعال437777190-37777191کریم صالحیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیانواع شیرینی آردی و شکالت(روژان شکالت پارس)کریم صالحی اشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلشهر

3گلسار 
1313

1347-1315فعالسید داود مصطفوی فینیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی خوراک دام ،طیور،آبزیانسید داود مصطفوی فینیاشتهارد

1317-1316فعالناصر محبیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی(فرموله شده یانشده)چاشنی های غذایی بصورت پودرشکوفه زرین نارنجستان- شرکت بنو بهاران اشتهارد

1323فعالابوالفضل جعفریصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیخوراک اماده دامشرکت تولید هانا صنعتاشتهارد

فعال9-937776308-37776308سید امیر طباییصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی(کرم)داروهای پوستی شرکت گرند لیا شیمیاشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلشهر

3گلسار
1328

1342فعال37773016اکبر رحیمی در آبادصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیدرجه بندی وبسته بندی چایاکبر رحیمی درآباداشتهارد
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1350فعالمسعود فکریصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیسایرمشتقات آلکن ها طبقه بندی نشده در جایشرکت زوبین زریناشتهارد

1359/2فعال37774116عباس زاهدصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیرب گوجه فرنگیشرکت صنایع غذایی نوآوران تغذیه بهاراناشتهارد

1360خیابان گلسار اول شرقی- غزالی غربیفعال4-37777180کورش منتصرصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیآماده سازی و بسته بندی روغن ،زیتون و کنسرو ماهیشرکت تولیدی کشت و صنعت گلبرگ بهاراناشتهارد

فعال6-7773185-4-7773013یعقوب قربانیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتینوشابه  گازدارغیرالکلی شرکت کیمیا افشان جهاناشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلشهر

1گلسار
1362A

فعال2-237773770-37773770ایمان زینعلی پورصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیفراوری مغز فندقشرکت سترگ دانه آسیااشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلشهر

1گلسار
1362B

فعال637774068-37773015عباس دودانگهصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیآماده  سازی  وبسته  بندی  چای شرکت دبش بند گستراشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلشهر

4گلشهر
1365

فعال837773008-37773006محمود سمیعیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبستنی شرکت تولیدی بستنی جوان کیمیااشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلشهر

1گلسار
1367

1369فعال37773040ابوالفتحیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیروغن کشی ازتخم پنبهشرکت پیمان بخشاشتهارد

فعال637774256-37774254قدم خیر محمدیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیآرد ذرت ، بلغور و کنستانترهتعاونی تولیدی مواد غذایی کرج ایلیااشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلشهر

1گلسار
1370

1371فعال437777344-37777341ندا ابوالحسنیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیانواع چای و نوشیدنیها(فنجون کیش)نوع آوند اشتهارد

فعال3-37774972اصغر حقیقیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیکیک و کلوجهشکالت کوهستان رزاشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلشهر

1گلسار
1372

فعال537773005-7773004حمید رضا خاتمیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیگوش  پاک  کن  شادیشرکت تولیدی گل گونه کتاناشتهارد
غزالی غربی بعداز عالمه طباطبایی 

1گلچین2گلریز
1477-1478

12531/1 گلنوش2غزالی غربی بعداز فارابی گلنوشفعال3777451437774511محمدرضا شریعتی صنایع دارویی، غذایی و بهداشتیلوازم آرایشی وبهداشتیشرکت تولیدی بازرگانی بهشت کیمیااشتهارد

کیفیت تولید تکاپو-کیتو تکاشتهارد
کیتوسان -ترمیم کننده های زخم و پانسمانهای ترمیم زخم

ومواد اولیه دارویی
2566-12565 گلنوش3حسابی غربی بعد از فارابی گلنوشفعال3777372637773557-37773557سهیال سلحشور کردستانیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی

4 گلفام3حسابی غربی بعد از فارابی گلنوشفعال5037775148-37775148آرش خدامصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیقرص وکپسول-محصوالت داروئیشرکت تولید مواد داروئی درسا دارواشتهارد
2579-2580-

2581

2679.6فعال37776889آردوش خچاطوریانصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیپاک کننده های صنعتیآردوش خچاطوریاناشتهارد

2679.9فعال2-37775311مرضیه مردانی-علیرضا اسماعیلیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیمایع ظرفشویی دستشویی و سفید کنندهشرکت آرتا راشاشتهارد

فعال37773795محمد باقر صوفیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیپروتئین دامی ازسویاکریستال نگین- شرکت تهران پرند اشتهارد
2711-2712-

2720

پارسیان گوار ایرانیاناشتهارد
انواع آب میوه و -ابمیوه و پودر نوشیدنی و پودر ژله

ظروف یکبار مصرف
13605حسابی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر فعال137775371-37775370حمیدرضاامینیان-اصغر حسنی رادصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی

3637فعالمحمد افشار نجمصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیانواع شامپودکا بهداشتاشتهارد

دکتر مهرداد فراهانیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیانواع محصوالت ارایشی بهداشتیشرکت فراز بهداشت البرزاشتهارد
37775672-3-

37772555-7
3481B-13480الله2غزالی غربی بعد از فردوسی الدنفعال37775673

3506فعالمجتبی ممقانی زاده و آزاد غفاری قره شیرانصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیاسپری موبرممقانیاشتهارد

2الله 2غزالی غربی بعد از فردوسی الدنفعال3777650537776505ابراهیم جباری مطلقصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیمکمل غذایی انسان-مواد غذایی و داروییصنایع مکمل غذایی آریابصیرتاشتهارد
3509-3510-

3511
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3514فعالجالل بشیریصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیقندکلوخه وقندکلهجالل بشیریاشتهارد

3515فعالحسن جعفریصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی تخم مرغشرکت زرین شهبال دهکدهاشتهارد

3517فعال37776155صنایع دارویی، غذایی و بهداشتیمکملهای غذایی طیوربهاوند دارواشتهارد

3519-23518الله 2غزالی غربی بعد از فردوسی الدنفعال7-37776155کورش کاظم زادهصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیمکمل غذائی دام وطیور(کوروش کاظم زاده  )شرکت بهاوند دارو اشتهارد

13774نرگس2حسابی غربی بعد از فردوسی نرگسفعال437775855-37775853احسان موفقیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیضد یخ- مایع شیشه شوی خودرو و انواع تینرشرکت پگاه شیمی نصراشتهارد

شرکت صنایع بسته بندی ایمان پویان شرقاشتهارد
مواد - انواع محلولهای داروئی و بهداشتی و شوینده

بهداشتی و شوینده
3787-23776نسترن2حسابی غربی بعد از فردوسی نرگسفعال8337775684-37775676راشدیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی

اشتهارد
علیرضانیک )سید سعید امامی نژاد و محمدرضا امامی

(فرجام
3791فعال(علیرضانیک فرجام)سید سعید امامی نژاد و محمدرضا امامیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیچربی بر وپاک کننده های صنعتی

3895فعالمجتبی، عضدالدین، اردالن عشق الهی و خلیل محمودیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیانواع مایعات پاک کنندهواهب شیمی گستر گیتیاشتهارد

4189-4188فعالفرخ حاجی زادهصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیچای سبزصنایع کیمیا گر آریاناشتهارد

41125Aفعالسید تقی نژاد شعاعیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیمواد مورد مصرف برای موی سرشرکت آذر دنیز آریناشتهارد

اشتهارد
دارو - پرشیا مهر پارسیان -شرکت پدیده صنعت گلفام 

زاوش سحر- درمان پارس 
122-121غیرفعال37773477محمد رضا حریریصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیچای سبز

138-137غیرفعال37773189حسن  نوراله زاده  و شهناز صدقی صنایع دارویی، غذایی و بهداشتیتافی و آب نباتتعاونی خوش کامان صیتیاشتهارد

154-153غیرفعال37773141مسعود و معین نامی و علی تندروصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیآماده سازی وفراوری انواع اسانسهای خوراکی(704افزایش متراژ)مسعود و معین نامی و علی تندرو اشتهارد

اشتهارد
محمدعلی )شرکت صنایع غذایی نو آوران تغذیه پاییز 

( وقدرت اله  شاه بختی
168-167-166غیرفعال37774117( محمدعلی وقدرت اله  شاه بختی)صنایع دارویی، غذایی و بهداشتیانواع کنسرو

170Eغیرفعال37775778مالکیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیپاک کردن وبسته بندی حبوباتمالکیاشتهارد

اشتهارد
 )شرکت فرآورده های بیولوژیک ایناگرو پارس 

(اشتهار تهران 
218غیرفعال59121014874-37773664مینا شهرازمصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیافزودنیهای موادغذایی

اشتهارد
شرکت مجتمع تولیدی فراوری های گیاهان دارویی 

نوش داروی فارابی
297غیرفعال1,37774145-37773630رضا سلطان محمدیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیانواع شامپو و کرم

329غیرفعالحسینعلی اسدی همرازصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی(مخصوص زنان)واگینااسپکلوم نیکجو ابزار طباشتهارد

1679/10غیرفعالصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی،خمیر دندان(2)انواع محصوالت ارایشی وبهداشتی(راغب شیعی)ساسان به آرا کیمیا اشتهارد

1734A-1734Bغیرفعالقدرت اله زمانیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیانواع شامپوها و شوینده هاقدرت اله زمانیاشتهارد

1330-1329غیرفعالعلیرضا ابراهیمی و اسماعیل موفق بانیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیانواع کیک وبیسکویت وکلوچهابراهیمی- شرکت مهتاب گستران اشتهارد اشتهارد

غیرفعال8-37773577فریدون ذوالفقارصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی..آماده سازی وبسته بندی پودرقهوه و شرکت شهد زر نوشاشتهارد
1333-1334-

1335-1336

1338-1337غیرفعال37777392بهروز فرزامصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیکنسرو ماهی تنبهروز فرزاماشتهارد

لیال نظریاشتهارد
کرم ویتامینه،کرم مرطوب کننده،کرم ترک پا،کرم نرم 

کننده دست وصورت
1339غیرفعاللیال نظریصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی
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طلوع تجارت ستارهاشتهارد
چای سیاه کیسه ای،بسته بندی چای،طعم دهی و بسته 

بندی چای
1341-1340غیرفعالاکبر رحیمی در آبادصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی

آرین غزالاشتهارد
بسته بندی ادویه جات،انواع سس های 

غذایی،پودرکاکائو،ژله میوه،بودادن قهوه
1349-1348غیرفعالصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی

غیرفعال637774325-37774325حمیدرضا حسن زاده جلگهصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبیسکویتشرکت کارخانجات فرزانگان تکاپواشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلشهر

1گلشهر
1357

1359غیرفعالدرحال راه اندازی مجددمهدی بشیری خوش رفتارصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی خشکباربشیریاشتهارد

1359/4غیرفعال37773521محمد علی یونسیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی پسته،بسته بندی ادویه جاتگل افروز طالئیاشتهارد

2537-2534غیرفعالحسین پاشائیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی میوه و سبزیجات(حسین پاشایی)(آتیه فن و چاپ)زرین مائده سحر اشتهارد

2551غیرفعالحسین سهرابیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیمایع دستشوئی-شامپو دست وصورت شرکت تولیدی خدماتی بازرگانی گلشن آراناشتهارد

2567غیرفعالشهر بانو فوالدی و سید محمد حسین موذن جمشیدیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی(ژل مو)حالت دهنده مو شرکت آرایش بهداشتی فرساد جماشتهارد

اشتهارد
شرکت - شرکت تولیدی و بازرگانی ایران داروگر 

(داروگر  )سهامی عام کف 
صنایع دارویی، غذایی و بهداشتیپودرلباسشویی

37773672-

3,37774350-1
2731-2730غیرفعال

غیرفعال3777494737773359-37774699غالمرضا لوویچصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیتولید غبار گیرهای صنعتیپاالیش صنعت فراز- شرکت تولیدی پرس رایان گستر اشتهارد
 3حسابی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر

3شقایق
3631

(پرشان)پرشیان های تک اشتهارد
امولسیون خوراکی،انواع اسانسور،عصاره نوشابه های غیره 

الکلی
3500غیرفعالصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی

33525الله 3حسابی  غربی بعد از فردوسی الدنغیرفعال9-937776058-37776058مسعود خاکپورصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیآماده سازی وبسته بندی حبوبات وخشکبارشرکت تولیدی تولیکا مهراشتهارد

امید حامدصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیمارماالد وآب میوهشرکت تولید مواد غذایی فرنوشان پارس شمالاشتهارد



37775994-8
33526الله 3حسابی  غربی بعد از فردوسی الدنغیرفعال37775994-8

4166غیرفعالصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیپکتین بدست آمده از پوست مرکباتشرکت تولیدی مینو درمان امیداشتهارد

41123غیرفعالصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیشربت سنگلنوش داروی البرزاشتهارد

128-127فعالاحمد ایزدیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیکیک و کلوچهاحمد ایزدیاشتهارد

سجاد عباسعلی پورصنایع سلولزیبسته بندی انواع دستمال کاغذی- ضد عفونی کننده(فاضل درخشان)شرکت بهامد آسا اشتهارد
37774535-37774536-

37774553
737 شفا 8شفا- سعدی غربی فعال37774565

45-44-743 شفا8بعد از ابوریحان شفا- سعدی غربی فعال3777347437773475-37773354فیروز هدایت مهر- سید امیر و سید مرتضی   قاضی  میرسعیدصنایع سلولزیتبدیل ورق به کارتنثمین کارتن- رایان کارتن اشتهارد

748شفای - سعدی غربی فعال2-37775630ندا اسکندریصنایع سلولزیورق کارتن آمادهآریانا کارتن کرجاشتهارد

749 شفا8سعدی غربی بعد از ابوریحان شفافعال637774396-37774394علیرضا مرادی خمسصنایع سلولزیتولید کارتن از ورق آمادهشرکت کارتن تهران سپهراشتهارد

239-238فعال37773323قاسم نیک کارصنایع سلولزیکاغذهای حساسشرکت پارس حساس رنگاشتهارد

267فعالاحمد سراجصنایع سلولزیذغال از ضایعات چوبیاحمد سراجاشتهارد
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279فعال13-37777210امیر شادمان پورصنایع سلولزیدستمال کاغذی و نوار بهداشتی( اکسیژن غرب تهران)شرکت حریر گستر مهرگان اشتهارد

294فعالسیامک نصیری افشارصنایع سلولزیکابینت چوبیاوراماناشتهارد

1 تاکستان 3تنگستان فعال7,3777421137773447-37773345سیامک نصیری افشارصنایع سلولزیروکش  مالمینه  نؤپان- صفحه کابینت اورامان  چوب  پارس اشتهارد
305-306-307-

315-316

شرکت اکتیران اشتهارد
چوب و آلومینیوم و متعلقات و ملزومات اداری و 

مبلمان اداری وقفسه پیش ساخته- نمایشگاهی 
3372 تاکستان 4تنگستان فعال3777311737773273حسین علی اکبر کاشانیصنایع سلولزی

507Aفعالفاطمه علی اکبرصنایع سلولزیفنجان مقواییفاطمه علی اکبراشتهارد

امیر سرویصنایع سلولزیکاغذ بسته بندی ازضایعات- کاغذ الینر شرکت تهران کاغذاشتهارد
7773311,7773322,777

3344
فعال37773311

562-563-564-

570-571-572

584فعال37773177محمود محمودیصنایع سلولزیدستمال کاغذی جعبه ایمحمود محمودیاشتهارد

فعال97773398-7773397محمودتیموریصنایع سلولزیکارتن  ازورق  آماده کارتن  مهرآسااشتهارد
 2حسابی شرقی بعد از ابوریحان کوهستان 

1کوهستان
686

فعالسعید رحمانیصنایع سلولزییراق پرده(کیسه اشتهارد)سینا بافت اشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

1گلشید 
1515

فعال3777597537776599محمد امین محمدیصنایع سلولزیکاغذ و مقوا(محمد کرمی)امین کاغذ اشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

1گلرخ
1530

فعال5-537774504-37774504رضا شاه سیاهصنایع سلولزیچرم مصنوعیشرکت فراسازان پلیمراشتهارد
حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

3گلشید 3
1560

پیمان شفق الوند- علی اکبر پاک نهادصنایع سلولزیتولید مقوا از ضایعات- ورق مقوایی بهداشتی شرکت تولیدی پیمان شفق الونداشتهارد
37776106-7

37775340-1
فعال37775341

حسابی غربی غربی غربی بعد از عالمه جعفری 

2گلبن3گلشن
1706

1312فعال37774461احمدیصنایع سلولزیتامپون های جراحیشرکت آسیا جراح پیشرواشتهارد

1343فعالاسداله سلیمیصنایع سلولزیآماده سازی و بسته بندی موادغذاییاسداله سلیمیاشتهارد

1447فعال37773182حسین آشفتهصنایع سلولزیگونی پلی پروپیلنشرکت بافت یاراناشتهارد

1467/6-1467/5فعال3-37774262دانیال مقامیصنایع سلولزیکارتن از ورق آمادهجمیل کارتن تهراناشتهارد

1467/15فعال6-37774754ناصر کارآمدصنایع سلولزیدرب ساختمانی از جنس پی وی سیشرکت نوین سازان پیشرواشتهارد

فعال3777364837773648مینا بهرامیصنایع سلولزیکارت تلفنایمان کارت هوشمنداشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه طباطبائی گلریز 

3 گلچین 4گلریز 
1467/16

شرکت نارون سایه کوشااشتهارد
درب چوبی ، بوفه مبلمان -مصنوعات چوبی و دکوراسیون

اداری ،ناهار خوری
فعال237776551-37776550پدرام مهدی زاده طهرانیصنایع سلولزی

 2حسابی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلبرگ 

1گلبرگ 
1610

1612/5فعال37773950 ،  37773150سهراب فرخی وحسن  دشتگردصنایع سلولزی( کپسول  آتش  نشانی)خانه های پیش ساخته چوبیشرکت صنایع سیلندر سازی فدک ایمناشتهارد
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اشتهارد
آموت -(کاویان آموت)شرکت اطفاء خودرو اشتهارد

ویال
فعال3777315037773958مازیار مرتضوی رادصنایع سلولزیپانل ساندویچ چوبی-فازهای پیش ساخته

 2حسابی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلبرگ 

2گلزار 

1612/6-

1612/7-

1612/12-

1612/13
2410-2409فعال37773145احمد صبریصنایع سلولزیبسته  بندی  دستمال  کاغذی شرکت حریر گستر پرنیان اشتهارد

ویدا احمدی جزنیصنایع سلولزیدستمال کاغذی ونواربهداشتی وپوشاکشرکت تولیدی لطیف گستر دیبااشتهارد
37774160-

8,37773700-1
1گلریزان2غزالی غربی بعداز فارابی گلدیسفعال37774160

2427-2427A-

2428

22430Bغزالی غربی بعداز فارابی گلدیسفعال8-37774995محمدرضا سلطانیصنایع سلولزیبافندگی وتکمیل پارچه های تاری وپودی-پارچهسلطانی- شرکت بافندگی آذر ریس قائم اشتهارد

2439فعال37776607مجید احمدی ارشادصنایع سلولزیپدسلولزی جهت خنک کردنمجیداحمدی ارشاداشتهارد

12517 گلفام 2غزالی غربی گلنوشفعال2-37777830پیام افتخاریصنایع سلولزیکارتن بسته بندیتعاونی صنایع بسته بندی افتخار کارتناشتهارد

پاکت حباب ایمناشتهارد
انواع پاکت کاغذی باحفاظ -انواع پاکت پلمب کارچاپ

پالستیکی
5 گلنوش 3حسابی غربی بعد از فارابی گلنوشفعال4-437774481-37774481علی اصغر دری صفتصنایع سلولزی

2520-2538-

2539

اشتهارد
تعاونی مسکن کارکنان صنایع بسته بندی کیان کارتن 

کرج
12521 گلفام2غزالی غربی بعداز فارابی گلنوشفعال5037774448-37774445فرامرز علیمحمدیصنایع سلولزیورق کارتن چند ال مینت شده-انواع کارتن

1 گلفام2غزالی غربی بعداز فارابی گلنوشفعال3-337773640-37773640ناصر فوالدیصنایع سلولزیدستمال کاغذی ونواربهداشتی وپوشک - پوشک کامل بچهشرکت تولیدی فراورده های هیدروفیل دنیای حریراشتهارد
2524-2525-

2532-2533

2531فعالمهدی صمدی فیض آبادصنایع سلولزیدستمال کاغذی جعبه ای،کاغذتوالتحریر گستراشتهارد

2545-2544فعال9-37773608اسماعیل داراصنایع سلولزیکابینت چوبی،میززیرتلفن،میزتحریر چوبیآراداشتهارد

اشتهارد
آریان - تعاونی تولیدی باند و گاز طبی آریان رازی 

انرژی
32550 گلفام3حسابی غربی بعد از فارابی گلنوشفعال5-537774034-37774034مرتضی پرهیزکارصنایع سلولزیباند گاز بیمارستان

2553-32552 گلفام3حسابی غربی بعد از فارابی گلنوشفعال3777376237776188محمدرضا جعفری قاضیصنایع سلولزیکارتن  از ورق  آماده شرکت اروند رود نویناشتهارد

2558-52557 گلنوش3حسابی غربی بعد از فارابی گلنوشفعال237773121-37773121مرتضی موحدصنایع سلولزیدستمال کاغذی ونواربهداشتی وپوشک - صنایع سلولزیسپیدموج اشتهارد

فعال377742247774224سعید خلفیصنایع سلولزیام دی افسعید خلفیاشتهارد
 3مالصدرای غربی بعد از فارابی گلچهر

5گلچهر
2705

3697Bفعالداود رضاپورصنایع سلولزیظروف یکبار مصرف کاغذیداود رضاپوراشتهارد

3748فعالیوسف قاسم زادهصنایع سلولزینئوپان و ام دی افشرکت صنعت مالمین سازه آرااشتهارد

اشتهارد
پارسا چوب - شرکت کارتن سازی تمدن کرج 

(بهمن قربانی)پرشین
3756-3755فعال37774644وحید عامری شهرابیصنایع سلولزیورق کارتن چندال

13481Aالله2غزالی غربی بعد از فردوسی الدنفعالحسین نقی زادهصنایع سلولزیورق کارتنشرکت روژان شکالت پارساشتهارد

3492-23487غزالی غربی بعد از فردوسی الدن فعال2-37775630علی اصغر سلیمانی- علی احمدیصنایع سلولزیپاکت ابمیوه و پاکت خامهشرکت پیمان پریساناشتهارد

اشتهارد
شرکت طرح و توسعه صنعت شیمیایی و سلولزی نیک 

چاوش گستر
53489الدن2غزالی غربی بعد از فردوسی الدنفعال7-737773946-37773946ساالریصنایع سلولزیمقوای دوبلکس- کاغذ

53490B-3502الدن2غزالی غربی بعد از فردوسی الدنفعال37774009حسین بیناصنایع سلولزیرل مقواییتیراژه نیکاناشتهارد

3504-3503فعال6-37775545بابک آقا بیگیصنایع سلولزیدرب تمام چوب ودکوراسیون چوبیشرکت چوب طرح نویناشتهارد
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3521فعالسعید پور حسنیصنایع سلولزیپارتیشن چوبیتعاونی خدمات نمایشگاهی نمااشتهارد

3522فعالعلیرضا عندلیب ذوقیصنایع سلولزی(واحدهای تبدیل ورق به کارتن  )کارتن بسته بندیشرکت صنایع بسته بندی گلبرگ فردا پارسیاناشتهارد

33527الله 3حسابی  غربی بعد از فردوسی الدنفعال3777313737776405-6-37776403صابرافشارپور-سامان سارنگ پورصنایع سلولزیدستمال کاغذی و نوار بهداشتی و پوشک بچهشرکت دستمال کاغذی ناز گل البرزاشتهارد

شرکت فراتاپاشتهارد
پوشک کامل -دستمال کاغذی و نوار بهداشتی و پوشک

بچه ونواربهداشتی
3540-33539الله 3حسابی  غربی بعد از فردوسی الدنفعال3777616237776162پرویز مرادیصنایع سلولزی

23970Cارغوان3غزالی غربی بعد از نظامی ریحانفعال9437776694-37776691نادر جمالی آتباشصنایع سلولزیمونتاژ میز ال سی دیجورابلو-نادر ومجتبی جمالی اشتهارد

فعال63-37776359احمدتوسلی بنابصنایع سلولزیپاکت آب میوه وجعبه مقوایی بسته بندی موادغذاییشرکت صنایع پلیمر پوشش افرااشتهارد

4007-4008-

4009-4010-

4018-4019-

4020-4021-

4022-4023-

4024-4032-

4033-4034

اشتهارد
شرکت محصوالت غذائی پارس )شرکت عظیم کارتن 

(چاست پویا
فعال3777655637776560-37776559سید محمد رضا عظیمیصنایع سلولزیورق کارتن چند ال-ورق کارتن و کارتن بسته بندی

مالصدرای غربی بعد ا ز نظامی 

3سوسن2سوسن

3922-3923-

3924-3925

13382 سهند 2حسابی شرقی بعد از میرداماد سبالن فعال237776438-37776440هدایت اهلل سلطان محمدیصنایع سلولزیمبلمان اداری-میز و پارتیشن های اداریفرآذین تهراناشتهارد

3576غزالی غربی بعد از خواجه نصیرفعال737776788-37776725عباس مالزاده کندریصنایع سلولزیورق وکارتنشرکت مجتمع صنایع بسته بندی جهان گستر پرنیاناشتهارد

100-99-9898قانون غیرفعال37774349یحیی و مسعود عابد- حسام عابدیصنایع سلولزیظروف بادی وکودکامل ماکرو ومیکروحسام عابدیاشتهارد

104غیرفعال3-37773312رضا ضیافتی  کافیصنایع سلولزیمصنوعات چوبی با روکش پی وی سیصنایع شیمیایی خاتم مریواناشتهارد

251-250غیرفعالعبدالحمید میرخانیصنایع سلولزیکمربندایمنی اتومبیلشرکت صنایع هویزهاشتهارد

251Bغیرفعالخانم فهیمیصنایع سلولزیپوشک معمولی بچهسرمایه گذاری زرگاماشتهارد

465-449-448غیرفعال837773588-37773567(علی بنده زاده) - (حبیب مهدیزاده)صنایع سلولزیچاپ انواع  درب بطری و درب نوشابه(بهداشت کودک) 178پارساشتهارد

537غیرفعالعلی  اصغر پدرام صنایع سلولزیکاغذتوالت ودستمال کاغذی جعبه ای وجیبیشرکت تولیدی کیان کوشان تهراناشتهارد

غیرفعال1-3777503337773660-37775034میرزاییصنایع سلولزیام دی افصنایع نگین چوب تهراناشتهارد
 2مالصدرای شرقی بعد از ابوریحان کوهستان 

3کوهستان
716

غیرفعالمحمدتقی پیکانیصنایع سلولزیمونتاژ صندلی خودرو- کف پوش ایزوگامشرکت ورد گوهر- شرکت بهاران ترمز کرج اشتهارد
حسابی غربی غربی غربی بعد از عالمه جعفری 

1گلبن3گلشن
1664A

1707غیرفعالحسین آمره ای یزدان و قدرت اله آمره بزچلوییصنایع سلولزی،گاز اکسیژن(ازت)گاز نیتروژنشرکت اخوان جهان گازاشتهارد

2541غیرفعالصنایع سلولزیخمیرکاغذازکاغذ باطله ومقواتعاونی تولیدی سپیدار پیماناشتهارد

اشتهارد
نوآوران صنایع )شرکت پیچ و تاب گستران تهران 

(نساجی ندا
2543غیرفعالطاهره شیرازی صنایع سلولزی(کور)لوله مقوایی 

2555-2554غیرفعال37773049ناصر عظیمیصنایع سلولزی(تریکوبافی)پارچه کشباف تخت شرکت نخ بافت اشتهارداشتهارد
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2564غیرفعال3-37775272حسن نجف زادهصنایع سلولزیبسته بندی انواع دستمال کاغذی نواربهداشتی وپوشکپاک نقش آسیااشتهارد

42573 گلفام3حسابی غربی بعد از فارابی گلنوشغیرفعال5-37777200مجید زارعصنایع سلولزیانواع دستمال کاغذی نوار بهداشتی وپوشک کامل بچههوفر پاداشتهارد

3558Aغیرفعالهادی و حامد و حسام شفیع زادهصنایع سلولزیکاغذ توالتشفیع زادهاشتهارد

3904-3903غیرفعالبهروز فرزانه تکمه داشصنایع سلولزی(واحدهای تبدیل ورق به کارتن  )کارتن بسته بندیفرزانهاشتهارد

3574غزالی غربی بعد از فردوسیغیرفعالپناهیصنایع سلولزیپنبه زنیشرکت بازیافت پنبه الونداشتهارد

1486فعالحامد دشتیصنایع سلولزیدستمال کاغذی،نواربهداشتی و پوشک بچهشرکت تولیدی سلولز کرج پوشینهاشتهارد

شرکت کیمیا فروزاشتهارد
-انواع گرانولهای تقویت شده و پلی امید ساده و الیافدار 

گرانول پلی امیدومستربچ
5شفا - 1ابن سینای غربی بعد از ابوریحان شفافعال5437774311-37773453بهرام جبارزادهصنایع شیمیایی

17-18-39-40-

41-42

521D شفا1ابن سینای غربی بعد از ابوریحان شفافعال2837776927-37776925حسین بابائی- رضا صادقیانصنایع شیمیاییPVCپنل سقف و دیوار (ساتراپ پالستیک)شرکت نیلی پنگان میدیا اشتهارد

26-25-224 شفا1ابن سینای غربی یعد از ابوریحان شفافعال37777659-37776007اسماعیل   دانش  صمدی- رضا شفیعی صنایع شیمیاییظروف یکبار مصرف پالستیکیشرکت دو گل پالستاشتهارد

33-32-28-327ابن سینای غربی شفای فعال37775318اسمعیل لشکریصنایع شیمیاییظروف یکبارمصرفشرکت هلیا فوم اشتهارداشتهارد

اشتهارد
فن آوری قطعه و )شرکت تولیدی نوین تاب پارسیان 

پرشین دلفین (قالب سریع
54-853شفای - سعدی غربی فعال4-37773483رضا امینی کیاصنایع شیمیاییتسمه و طناب پالستیکی

262 قانون 1قانون فعال437773284-37773283حسینیصنایع شیمیایینوارتفلنشرکت تولیدی نوارتفلن تهران اشتهارد

2 قانون 1قانون فعال3.77733E+2137774629حسین  خیرآبادی- امیر حسین گیوه چیصنایع شیمیاییCCPلفاف بسته بندی مواد غذایی و فیلم شرکت پالستیک ماشین الواناشتهارد
66-67-68-69-

70

72-471قانون فعالجهانگیر صادقیصنایع شیمیاییپالت پالستیکیشرکت پی رامین اشتهارد

75-274قانون فعال37777841محمد رضا نوریصنایع شیمیاییفیلم پلی اتیلن مشبک(فراز پالستیک کرج)اورتاک شیمی ارومیه اشتهارد

77فعال37773328فالح ضیائیصنایع شیمیاییخودکارشرکت کارا روشاشتهارد

78فعال37773920فرهنگ عابدصنایع شیمیاییانواع گرانول-فیلم پالستیکیصنایع پالستیک کارآوران اشتهارداشتهارد

اشتهارد
محمد رضا و شادمهر گودرزی ، کامران کاظمی و 

( غالمحسین  بخت)عباس طالبی
84-83فعال37775182( غالمحسین  بخت)محمد رضا و شادمهر گودرزی ، کامران کاظمی و عباس طالبیصنایع شیمیاییچسبهای صنعتی

89-88فعال3777504537775047-37773275ناصر بیطرفصنایع شیمیاییبطری یکبارمصرفنیکو بهین پالستیک اشتهارد

94-93فعال37774226بزرگمهر ادیبصنایع شیمیاییظ روف  یکبارمصرف  پالستیکی پیلسااشتهارد

296A قانون 1قانون فعال3777386237773862سید رحمت اله صفوی زرین کمرصنایع شیمیاییتزریق پالستیک( زرین کمر)تکاپو پالست اشتهارد

896B و 4قانون فعال52-37777350بزرگمهر ادیبصنایع شیمیاییقطعات خودروشرکت پیشه پالستیک آسیااشتهارد

اشتهارد
ارژنگ )شرکت تولیدی و صنعتی پایا پالست نور

(پالست
896E و 5قانون فعال11-37775810سید مهدی صادقیصنایع شیمیایی(PET)بطریهای پت 
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597 قانون 1قانون فعال637773866-37773865علیرضا گلدوزانصنایع شیمیاییقطعات پالستیکی(گل افشان پالستیک  )شرکت سبز پالستیک جنوب اشتهارد

شرکت آذرین طرح اندیشاشتهارد
انواع  رنگهای  صنعتی  و )بطری پی ای تی و بشکه 

(ساختمانی
7108 قانون 8قانون فعال777348537774333-37774333عباس ایورصنایع شیمیایی

صنایع پلی اتیلن کرشت شهریاراشتهارد
 میلی متر از پلی 400لوله تک جداره آب با قطر کمتر از 

اتیلن،اتصاالت رزوه ای پلی اتیلن
113فعال3777330037773889علی اصغر یگانهصنایع شیمیایی

115-7114 قانون8قانون فعال3777330037773889علی اصغر یگانهصنایع شیمیاییلوله  واتصاالت  پلی  پروپیلن صنایع پلی اتیلن کرشت شهریاراشتهارد

جمشید مجتهدیصنایع شیمیاییدرب بطری و پت و ظروف یکبارمصرفشرکت بازرگانی و تولیدی تینا جاماشتهارد
37775688-90-

37773465,37773444
1 گلستان 3بوستان فعال37773464

162-163-164-

134-135-136

176-2175 گلستان 4بوستان فعال3777411237774113- 37773356علیرضا ناطقیصنایع شیمیایی(تری پلی فسفات سدیم)بالک داروییشرکت دارو سازی سپیداج- شیمی سرای ذکریا اشتهارد

178-2177 گلستان 4بوستان فعال3777335637774113علیرضا ناطقیصنایع شیمیاییدارودارو سازی سپیداجاشتهارد

180-3179 گلستان 4بوستان فعال437775302-37775301مسعود احمدیصنایع شیمیاییاسپری بی حس کننده وانواع اسپری خوشبوکنندهشرکت دلتا دارواشتهارد

201فعال37778850مصطفی و محمد بشاشصنایع شیمیاییدستگاه دیالیز- دی کلسیم فسفاتنواتیش طب-مصطفی و محمد بشاشاشتهارد

1229 نخلستان 3نارنجستان فعال7137774969-37774969مهدی کریمیصنایع شیمیاییگرانول و مستربچ و کامپاوند پی وی سیشرکت تهران پلیمر صبااشتهارد

1242 نخلستان 2 نخلستان 3نارنجستان فعال3777312037773120سید حمید ظریفصنایع شیمیاییسود سوز آورشرکت کاویان گوهر شیمیاشتهارد

247-2246 نخلستان 3نارنجستان فعال3-337773342-37773342سرور فاضل انواری یزدیصنایع شیمیاییداروهای دام و طیورشرکت دارو سازی سپیده دهدشت اشتهارد

251Aفعال37773404صنایع شیمیاییالیاف پلی استرپرتو شانه های محافظاشتهارد

257-2256 نخلستان 3نارنجستان فعال3777337237776531شادمهرگودرزی صنایع شیمیاییرنگدانه پالستیکتولیدی طالبی و گودرزیاشتهارد

2260 نخلستان 3نارنجستان فعال137773781-37773780محمد حسن مالمحمدیصنایع شیمیایینایلون حبابدار و نایلون شیرینگ- فیلم پلی اتیلن شرکت حباب محافظ نگین اشتهارداشتهارد

اشتهارد
صنایع درب و پنجره پی وی سی شیشه اوژن سواد کوه 

(احسان منشی)
1268 نارنجستان 2 نخلستان 3نارنجستان فعال3777584037775841ایران اسالمپورصنایع شیمیایی و شیشه دو جدارهPVCدرب و پنجره 

4289 نارنجستان 4نخلستان فعال3777447037774464-37774463مارال قاسمیصنایع شیمیاییبطری پت و ظروف پلی اتیلنآماد صنعتاشتهارد

292-291-4290 نخلستان 4نارنجستان فعال137773340-37773340مجیدحسینیونصنایع شیمیاییشیشه ایمنی خودروشیشه ایمنی میرال نویداشتهارد

355فعال137775261-37775260مهدی عارفیصنایع شیمیاییدرب بطری نوشابهشرکت درب پالستیک ستارهاشتهارد

اشتهارد
تهیه وتوزیع موادحرفه ای  )بانک ملت شعبه ابن سینا 

( نقاشان
373فعالصنایع شیمیاییتینر روغنی

374فعال37778612منصور برزگرصنایع شیمیاییلنت ترمز(ایپک لنت)شرکت اطمینان لنت برزگراشتهارد

380فعال3777338737773387-37773437رضا سید آبادیصنایع شیمیاییموادافزودنی ریخته گریشرکت پاد ذوب تهران اشتهارد

390Bفعالحسین غنی زادهصنایع شیمیاییورق پی وی سیشرکت صنایع پالستیک پاک نهاداشتهارد

393فعالصنایع شیمیاییفیلم پالستیکیدشت جنوب دزفولاشتهارد
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438فعال3777391937773466رضا داریانیصنایع شیمیاییپلیون  (چسب و رزین)موادشیمیائیشرکت کبودان شیمی زرین اشتهارد

441فعال5-37778314شهرود بربصرهصنایع شیمیاییرنگکیپ پیاماشتهارد

اشتهارد
شرکت صنایع بسته بندی کارنشان پالستیک 

(فایبرگالس شهریار)

 و upvcدرب و پنجره - ظروف پالستیکی صنایع غذایی

شیشه دو جداره
443-442فعال537777155-37777153جعفر ابراهیمیان رادصنایع شیمیایی

447-446فعال3777322037773058- 37773058علی اوسط راجیصنایع شیمیاییافزودنی های بتون، چسب های صنعتی و ساختمانی(پیوند شیمی اهواز)فرآورده های شیمیائی ساختمان  اشتهارد

453فعال237774960-37774961محسن امینی نجفیانصنایع شیمیاییمرکب چاپمرکب  نقش  آفرین اشتهارد

456فعال37773247رضا اشرفیصنایع شیمیاییورق  پی  وی  سی - کفپوششرکت صنعتی و تولیدی طال پوشش اشتهارد

459فعال3777536837775365محمد ابوئی مهریزیصنایع شیمیاییقالپاق خودرومحمد ابویی مهرریزیاشتهارد

460فعال737774335-37774335امیر عادلیصنایع شیمیاییورق فوم پلی اتیلنشرکت تولیدی و صنعتی فوم پوشش البرزاشتهارد

467D-467Eفعال37773202، 37773265فائزه مرادی راوشصنایع شیمیاییسولفات پتاسیمشرکت گیتا شیمی سهنداشتهارد

467F-467Gفعال37774211 ، 37773345سیامک نصیری افشارصنایع شیمیایینئوپان مالمینه(دانا تسکین دارو)شرکت صنایع مالمینه اورامان چوب اشتهارد

467Hفعال37773203محمد حسین اشعریصنایع شیمیاییالومینیوم کلرایدگلگاهاشتهارد

471-470فعال637773426-37773425محمد رضا ملک مدنیصنایع شیمیاییتراش لنز چشمی ثابت- لنز داخل چشمتعاونی تولیدی لنز دیداراشتهارد

اشتهارد
تعاونی تولیدی مرکب چاپ رنگ های صنعتی جنبش 

اشتهارد
سید نورالدین احمدیصنایع شیمیاییرنگهای صنعتی وساختمانی ومرکب چاپ

37775268-

37773427,7773797-8
472فعال37773427

499فعال7-837774006-37773227-37774006ابوالفضل حمزهصنایع شیمیاییفیلم پالستیکی- نایلکس- کیسه فریزر- کیسه زباله(زر الیاف تاب   )شرکت زرین پالستیک نیلگون اشتهارد

500فعال737773227-37774006ابوالفضل حمزه صنایع شیمیاییسفره یکبار مصرف وکیسه زباله(داریوش  بیگلر  )شرکت ثمین پالستیک سیمین اشتهارد

اشتهارد
- شرکت طراحی و مهندسی آمیزه کاران اشتهارد 

توسعه صنایع  پترو فوالد غرب

سینی برق، لوله های برق، )قطعات برقی - قطعات فوالدی 

(جعبه تقسیم برق
506فعال437777113-37777113سیامک داراصنایع شیمیایی

شیمیایی تولیدی سپند پوشش- شرکت سپند رنگ اشتهارد
گرانول  پی  وی  - انواع الکهای و پالستینیولهای بهداشتی

سی 
517-516فعال3777327737773277بهنام رسولیصنایع شیمیایی

528فعال337773423-37773422حسین همایونیصنایع شیمیاییرنگ روغنی رنگ پالستیک وکنیتکس(حسین صبری)رنگسازی پیکاک اشتهارد

529فعال3777361037773610داود رشیدی- عبدالحمید گل باباییصنایع شیمیایی(لوازم خانگی)روغن نساجی- مواد کمکی نساجیشرکت تولیدی نسج آزمااشتهارد

531Aفعال3777679837776799سویل بالگوجهصنایع شیمیاییپارافین جامد(پاک زاب  )شرکت بایکیم کیمیا اشتهارد

شرکت تولیدی فراز موتور تهراناشتهارد
روغن موتور وروغن ,گریس,روغن دنده وهیدرولیک 

سنگین
535فعال9-37773248جمشید عسگریصنایع شیمیایی

545-544فعال3777347337773473-37774623ناصر الزمی زاده - محمد رضا نعمت الهی صنایع شیمیاییتینرفوری تینرروغنی وتینرکوره ایمبتکرنقشینه- صنایع شیمیایی هنرمند اشتهارد

548-547فعال6-37773765طیب نژاد احد انزابیصنایع شیمیاییلوله پلی اتیلن دوجدارهشرکت تولیدی و مهندسی موج آرماناشتهارد
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فعال37773405علی ارجمندیصنایع شیمیاییلوله واتصاالت پلی اتیلن(فراز شیمی سبا  )شرکت آبیاری کویر اشتهارد
549-550-551-

552

554فعالعلی اصغر بابائیصنایع شیمیاییسولفات آلومینیوم(تمیزان پاک تهران  )شرکت معدن شیمی امید اشتهارد

کورش منتفرصنایع شیمیایی…صابون گلیسیرینه ودی اتانل آمید و- مواد اولیه شویندهشرکت پدیده شیمی نیلیاشتهارد
37773621-2-7773243-

4
573-561-560فعال37773621-2

اشتهارد
شرکت صنایع رنگ و پوشش های حفاظتی رنگارنگ 

(پیشرفت درمان)اطلس 
566فعال3777360637773606سید حمید رضا رکن الدینیصنایع شیمیاییرنگ ساختمان- رنگ دکوراتیو 

585فعال3777535937775355-6-37775354احمد زندیصنایع شیمیاییانواع رنگ ساختمانی وتینر و بتونهشرکت رونق رنگ نمااشتهارد

586فعالهوشنگ نریمان طاهریصنایع شیمیاییانواع چسبطاهریاشتهارد

590فعال3777337737775019حمید جاللیصنایع شیمیاییافزودنیهای  کمکی  بتون بتن  پاساشتهارد

اشتهارد
شرکت تولیدی روغن های روغن های روان ساز 

دماوند
591فعال4-37775142محمد احمد نژاد آبکنارصنایع شیمیاییانواع روغن موتور روغن ترمز روغنهای صنعتی وضدیخ

592فعال7-737774676-37774676محسن اصفهانی صنایع شیمیاییلوله واتصاالت پلی اتیلن(سافر)شرکت آب اج اشتهارد

شرکت تولیدی و صنعتی پترو سعیداشتهارد
انواع روغن موتور و  انواع - انواع روان کننده های صنعتی

گریس و ضد یخ
607-604-596فعال937773409-37773408نقی محمدی مویدصنایع شیمیایی

600-597فعال37772327حسین چهرازیصنایع شیمیاییروغن موتورشرکت بهتاز شیمیاشتهارد

598Aفعال37775097-37775094افشین یزدانیصنایع شیمیاییروغن موتور بلندینگ ، روغن هیدرولیک ، روغن دندهتجارت اکسیر پاسارگاداشتهارد

601فعال9-37774148حمید زیبا نژادصنایع شیمیاییسرنج - اکسیدهای فلزی شرکت بهین آوراشتهارد

602فعال3777357037774410شمس اله احمدیصنایع شیمیاییپارافین جامد صنعتیشمس  اله  احمدیاشتهارد

609فعال3777673137776730حمید رضا گیویانصنایع شیمیاییگریس- روغن موتور به روش بلندینگکیمیا روانکار پارس- گیویان اشتهارد

612فعال37777431537774315حسین جهانگیریانصنایع شیمیاییکودکامل مایعشرکت زرگل شیمیاشتهارد

612Bفعال37773394محمود اخوان  کاشانیصنایع شیمیاییپانل  ساختمانی با فوم پلی استایرنتوسعه صنایع توان طنیناشتهارد

624-623فعال637773389-37777085مهین عباسعلی پورصنایع شیمیاییرنگ صنعتی و پوشش های حفاظتیشرکت صنایع شیمیایی پارس البرز پوششاشتهارد

627فعالیزدان واحد- سیف اله خلج و محمد صدری صنایع شیمیاییموادشیمیائی موردمصرف درصنعت نفت وگازوپتروشیمیآکسون شیمی جنوباشتهارد

صنایع شیمیاییشیشه ایمنی اتومبیلشیشه های  ایمنی  به نوراشتهارد
37773478-81-

37773438-9
فعال37773479

634-635-639-

648

639B-637فعال937775330-37775327وحید خسروانیصنایع شیمیاییروغن موتور وروغن دنده و گریس( روغن باران)شرکت روان گستران صنعت آرین اشتهارد

639Aفعال237773381-37773381داود گائینیصنایع شیمیاییروغن موتور وانواع گریسشرکت روغن موتور شتاب اشتهارد

647فعال537774093-37773304فرزاد وزیریصنایع شیمیاییروغن موتورشرکت روغن موتور دماونداشتهارد

651-650فعال37773396روح اله بدریصنایع شیمیاییروغن موتورهنگامه امیداشتهارد



شماره قطعهآدرس وضعیتفکس کارخانهتلفن کارخانهنام مدیر عاملرشته صنعتمحصول تولیدینام شرکت یا کارگاه تولیدیشهرک

لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی استان البرز

655-654فعال3777330237773302اکبر معین کلوصنایع شیمیاییروغن موتورشرکت پیام شیمی بهتازاشتهارد

658فعال37773618صنایع شیمیاییسموم کشاورزیکاونده سبز داشتاشتهارد

اصغر خدایاریصنایع شیمیاییفیلم  پلی  اتیلن  وپلی  پروپیلن - نایلون و نایلکس شرکت موج نما صنعت اشتهارد
7773320-7776515

7776516
فعال37773320

 2حسابی شرقی بعد از ابوریحان کوهستان 

3کوهستان
679B

فعال3777524437776411-6-37773364غالمحسین شقاقی-  شهرام احمد نژادصنایع شیمیاییقطعات پالستیکی تزریقی وبادی- ظروف پالستیکی شرکت نشت بن پلیمراشتهارد
 2مالصدرای شرقی بعد از ابوریحان کوهستان 

4سروستان 
727

فعال637773362-37773362شیرزاد احمد نژادصنایع شیمیایی…انواع گریس ومکمل وضدیخ وروغن ترمز وشرکت طالیه روغن جهان- شرکت نشت بن اشتهارد
 2مالصدرای شرقی بعد از ابوریحان کوهستان 

4سروستان 
728-729

1390/14فعالمهدی اینانلوصنایع شیمیاییپارافین جامدشرکت رمز آسااشتهارد

فعال237775699-37773260محمد ابراهیم غفاریصنایع شیمیاییفیلم پلی اتیلن نایلون و نایلکسسیناپالست پارسااشتهارد
 گل 2حافظ غربی بعد از عالمه جعفری گل ارا 

5 گل ارا 1اذین 
1397-1398

حمیدرضا و وحیدرضا بهادری- همایون شاهیصنایع شیمیاییانواع درب  پالستیکی  بط ری (کاویان پاد)شرکت تولیدی در پالستیک تهراناشتهارد
37776525-37773039

37773984
فعال37773983

 گل آرا 3غزالی غربی بعداز ابوریحان گل آرا 

5

1416-1433-

1434

اشتهارد
آرا تجارت - شرکت صنایع جم پالستیک اشتهارد 

آرمان
1514فعال37773041صنایع شیمیاییقطعات پالستیکی تزریقی

1516فعال37776634علی اقطافصنایع شیمیایی(PET)بطریهای پت سامان پالست آریااشتهارد

1517فعال6-37776955حشمت اله حکیمیصنایع شیمیاییچربی گیر و پاک کننده های صنعتی و تینرشرکت شهران شیمی اشتهارد

اشتهارد

سیدامیرحسین - شرکت تولیدی سبک سازان جهان 

حسن مهدوی شهری و )وسیدحسن مهدوی شهری

(یعقوب ظروفچیان

1519فعال2-37774811سیدامیرحسین وسیدحسن مهدوی شهری و یعقوب ظروفچیانصنایع شیمیاییپانل ساختمانی ازفوم پلی استایرن

شرکت شیمی نصراشتهارد
- سولفات سدیم)درب بطری پیری فوم نوشابه

(..بی سولفات آمونیم  
فعال237774477-37773903حسن   میرزاآقارودبارانیصنایع شیمیایی

 2غزالی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

5گلرخ 

1520-1538-

1539

فعال3777303537773036جواد حقیری صنایع شیمیاییانواع رنگ  و رزین مرکبشرکت تولیدی و شیمیایی آذران بسپاراشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

1گلشید 
1521

فعال3777363937773340-37773104مجتبی اشتریصنایع شیمیایی(استابلیزر) پایدارکننده های پی  وی  سیهمپاراشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

1گلشید 

1523-1526-

1533

1528فعال37775826محمد باقر مالمحمدیصنایع شیمیاییلوله واتصاالت پلی اتیلنشرکت پارس پلیمر آسیااشتهارد

1531/7فعال37773788عباس عسگری پورصنایع شیمیاییرزین پلی وینیل استات-پلیمرهای استات  وینیلشرکت صنایع شیمیایی مهاب شیمی الونداشتهارد

صدرا کوثراشتهارد
سولفات الومنیوم

مصنوعات  پالستیکی  وتزریقی -
فعال2-37773981جوادمظلوم نژادری محمدمجاهدی ومحمدرحیمیان-  منوچهر اکبری گیویصنایع شیمیایی

حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

2گلشید 3
1531.8

اشتهارد
صنعت پالستیک )شرکت ستاره اطلس کالر شمال 

(تابان
فعال2-37774430غالمرضا آزادی احمد آبادیصنایع شیمیاییلوله وا تصاالت پلی پروپیلن

1531/10-

1531/11

1531/12فعالمهناز آذر برزینصنایع شیمیاییمصنوعات پالستیکی تزریقی(رفعت پالستیک)مهناز آذر برزین اشتهارد
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اشتهارد
شرکت تولیدی صنعتی پالستیک صنعت سروین 

(پردیس پالستیک ایرانیان)
فعال837776066-37776064منصور رشیدیصنایع شیمیایینی نوشابه و شیلنگ

حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

3گلشید 3
1531.13

فعالصنایع شیمیاییاسید سولفوریک،آمونیاک و جوهر نمکآرمان سینااشتهارد
1531/15-

1531/16

1535فعالحسین شجاعیصنایع شیمیایی(فایبرگالس)پانل دیواری آذر نمای اوجاناشتهارد

فعال3777704937774589افشین نادری نیکجهصنایع شیمیاییانواع ورقهای پالستیکی- لوازم بایگانی و اداری عصرنوآوران آریااشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

5گلرخ 
1540

فعال3777562637775629مصطفی حسینی- کامران خزایی صنایع شیمیاییکیسه فریزر نایلکس  نایلونکیمیا پالستیک غرباشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

5گلرخ 
1541

اشتهارد
شایان کفش )شرکت نوآوران پالستیک صداقت 

(صداقت
فعال437778173-37778172داوود ناصریصنایع شیمیاییپریفورم

 2غزالی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

2گلشید 
1545-1546

فعال3777411837774087-3-37773002هوشنگ پارساصنایع شیمیاییگرانول ومستربچ وفیلم پلی اتیلن وشیلنگ پی وی سیشرکت پالستیک کاراشتهارد
 3حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

3گلشید
1559-1575

فعال2-3777406137773501احمد مهرانیصنایع شیمیاییانواع قطعات الستیکی صنعتی- قطعات خودرو شرکت بهان پلیمراشتهارد
 3حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

4گلشید
1579

1581Aفعال37774841سید امیر رضیصنایع شیمیاییP.V.Cگرانول(سید امیر رضی)شرکت گرانول زاگرس جنوبی اشتهارد

اشتهارد
شرکت تولیدی و سرمایه گذاری پترو صنعت پیشرو 

(پارسه پالست پیشرو)
فعال3777501037775011هادی صفرپورصنایع شیمیاییچند الیه/ فیلم پلی اتیلن سه الیه 

 3حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

4گلشید
1581B

1582Bفعالمرتضی رضا پورصنایع شیمیاییلوله واتصاالت پلی پروپیلنشرکت امواج صوتاشتهارد

فعال3777353637773879-37773879غالم بیاتصنایع شیمیاییرزین پلی وینیل استات- چسب-رزین شرکت اورنگ دشت اشتهارد
حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلشن 

1گلبن3
1659

فعال3777303437773034مفید موسویانصنایع شیمیاییاسیدسولفوریکشرکت اشتهارد اسید امین اشتهارد
حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلشن 

1گلبن3
1660

فعال637773496-37773495بهمن شکوئیصنایع شیمیاییDBMوDBP,رزین  پلی  استرشرکت آراد شیمی کرج اشتهارد
حسابی غربیی بعد از عالمه جعفری 

1گلبن3گلشن
1662

فعال337776282-37776280کامیار صفی نژادصنایع شیمیاییمواد شیمیایی نساجیشرکت تولیدی و صنعتی هینزا شیمیاشتهارد
حسابی غربی غربی غربی بعد از عالمه جعفری 

1گلبن3گلشن
1663

1664Bفعالصنایع شیمیاییبلوک های ساختمانی)فوم پلی استایرن ضدآتش شرکت سپیدان فوم ایمناشتهارد

محمد باسمچیصنایع شیمیایی(رنگ)انواع  تینر شرکت دلیران اشتهارداشتهارد
37777214-15

-7774392-3
فعال37774393

مالصدرای غربی غربی بعد از عالمه جعفری 

5گلشن2گلشن
1667

فعال3777304437773044محمد آقاییصنایع شیمیاییسیلیکاژل  و رطوبت گیر و تری پلی فسفاتسیلیکاژل  درخشان اشتهارد
حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلشن 

1گلبن3
1671A

اشتهارد
داریوش نظیفی پور )شرکت پدیده شیمی پایدار 

( وعلیرضاقاضی زاده
سیدمحمد باقر فاضلیانصنایع شیمیاییانواع شوینده های منزل

37775861-3,7774784-

5
فعال37775862-3

حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلشن 

1گلبن3
1671B

راک شیمیاشتهارد
انواع چربی گیرهای صنعتی - مواد اولیه برای صنایع چرم

و مواد نساجی تینر الک وموادشیمیایی
محمد حسین زهتاب چیانصنایع شیمیایی

37773143-4-

37773573-4
فعال37773574

 3حسابی غربی بعد ازعالمه جعفری گلشن 

2گلبن

1673-1681-

1672-1680



شماره قطعهآدرس وضعیتفکس کارخانهتلفن کارخانهنام مدیر عاملرشته صنعتمحصول تولیدینام شرکت یا کارگاه تولیدیشهرک

لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی استان البرز

فعال6-37775342علی محمد ملکصنایع شیمیاییفوم پلی استایرنشرکت پارس ماهرنگ پالستاشتهارد
 2حسابی غربی بعد ازعالمه جعفری گلشن 

1گلبن
1674

فعال3777304537773045حاج محمود قهرمانیصنایع شیمیاییاکسیژنآذر گاز- شرکت صنعتی تولید اکسیژن تورچی فراز اشتهارد
 3حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلشن

1گلشن
1675

1676فعال37773045حاج محمود قهرمانیصنایع شیمیاییگازاکسیژن وازتشرکت اکسیژن آذر گازاشتهارد

فعال9-37773113,37774238علیرضا مزینیصنایع شیمیایی(اسلک واکس)پارافین جامدعلیرضا مزینی - پارافین ماه وشاشتهارد
1679/6-

1679/13

1679/11فعال37773032احمد مشیری امینصنایع شیمیاییپودر خشک وکف سبک وسنگین اتش نشانیآذر نبرد فربداشتهارد

1679/12فعال3-37774601علی اکبر طزری- علی بیطرفان صنایع شیمیاییرنگهای روغنی و صنعتیشرکت رنگ سازی سیرنگ شیمیاشتهارد

فعال37773197مهرزاد افالطونیصنایع شیمیاییدی کلسیم فسفات ومنوکلسیم فسفاتشرکت تابان شیمی کیان اشتهارد
1679/16-

1679/17

فعال37773538ولی محمدیصنایع شیمیاییپارافین سهندپارافین  شهریاراشتهارد
مالصدرای غربی غربی بعد از عالمه جعفری 

5گلشن2گلشن
1686

شرکت بهاوران زرین مژدهاشتهارد
کودهای ماکرو المنت و کود مایع و - کود شیمیایی

پودری
فعال8737774387-37774384سید محمد سادات رضویصنایع شیمیایی

حسابی غربی غربی غربی بعد از عالمه جعفری 

5گلشن3گلشن
1687-1688

فعال37773133صنایع شیمیاییدی  کلسیم  فسفات - مس گرانیت- گرانیت شرکت تهران فسفات اشتهارد
مالصدرای غربی غربی بعد از عالمه جعفری 

3گلبن2گلشن
1691

فعال9-37776237حسین هماییصنایع شیمیاییمصنوعات فایبرگالس(قطعه سازان پارسا)شرکت صنایع پلیمر آرین پژوه اشتهارد
مالصدرای غربی غربی بعد از عالمه جعفری 

5گلشن2گلشن
1704-1705

فعال537773506-37773503حسین اخوانصنایع شیمیاییقطعات کامپوزیت خودرونیپکو- شرکت نور ایستا پالستیک  اشتهارد
 2مالصدرای غربی بعد از عالمه جعفری گلشن

3گلبن

1708-1709-

1723-1724-

1725
1710Aفعال37773169امید نیسیصنایع شیمیاییپارافین شرکت پارافین آرش اشتهارد

فعال3777316837773168محمود ارهوتیانصنایع شیمیاییپارافین  جامدشرکت تولیدی پارافین آرش مهیااشتهارد
مالصدرای غربی غربی بعد از عالمه جعفری 

3گلبن2گلشن
1710B

1713فعال6-37773503ابراهیم مباهاتصنایع شیمیاییانواع قطعات کامپوزیتیشرکت پایا پالست ایرانیاناشتهارد

فعال337776044-37776040کتایون موسیقیصنایع شیمیاییپارافین جامد صنعتیشرکت آتیه گستران دنیااشتهارد
 3حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلشن

1گلشن
1720

1721فعال23-37778420حسین افشین پورصنایع شیمیاییوسایل ولوازم خرازی ولباسطیس ژرفاشتهارد

فعال137774641-37774640  37774630قزوینیصنایع شیمیاییانواع رنگهای صنعتی وساختمانی تینر وعایق رطوبتیاستقبال رنگ- شرکت آبان کیمیا اشتهارد
مالصدرای غربی غربی بعد از عالمه جعفری 

5گلشن2گلشن
1727-1728A

1728B-1729Aفعال37773100 ، 37773774نور خدا موسی وندصنایع شیمیاییسموم دفع افات وکودمحلولشرکت پرتو نار شیمیاشتهارد

فعال3777310537773774سعید راستیصنایع شیمیاییسم دفع آفات نباتیشرکت معدنی و صنعتی ژرف شیمی پردازاشتهارد
مالصدرای غربی غربی بعد از عالمه جعفری 

4گلبن2گلشن
1729B-1730

فعال3777349737773498محمدی.. عین اصنایع شیمیاییپارافین جامد صنعتیعطر نسیم کهکشان - شرکت ثمین شیمی اشتهارد
مالصدرای غربی بعد از عالمه جعفری 

3گلبن2گلشن
1732-1733
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21361غزالی غربی بعد از عالمه طباطبائی گلشهر فعال2-37773010کامبیز صالح بیرجندیصنایع شیمیاییهیدروکسیدسدیمآزماشیمی  کارااشتهارد

فعال3777306537773065فرشاد نصیرزادهصنایع شیمیاییاسکاج ظرفشوییساب نیک جام شو- شرکت جام شوی گستر اشتهارد
 2غزالی غربی بعداز عالمه طباطبایی گلریز 

1گلچین 
1443

1444فعال37773103امیر و سعید کالنکیصنایع شیمیاییکامپیوتر (قاب یاجعبه یاکیس)بدنهکیس جاوهاشتهارد

1445فعال37773070انوشیروان دلبرانیصنایع شیمیاییظ روف  یکبارمصرف  پالستیکی شرکت تولیدی صنعتی بلورین جام الماس اشتهارد

اشتهارد
کبودان شیمی واحد - شرکت شیمیایی شعله پالستیک  

2-
فعال3777313537773918-37773918علی منوچهریصنایع شیمیاییانواع دمپایی- فوم سپید پراید

غزالی غربی بعد از عالمه طباطبایی 

1گلریز 2گلریز
1449

(الوک سیم اشتهارد)شیمیایی آنا سیمین  اشتهارد
سولفوسوکسینات دی اتانل آمید  - مواد اولیه شوینده 

هیدروپروپیل بتالین
فعال4،3777315337773053-37773052محمد پایدارمقدمصنایع شیمیایی

غزالی غربی بعداز عالمه طباطبایی 

2گلچین2گلریز

1450-1462-

1463

فعال137775901-37773550کامران شکرالهیصنایع شیمیاییظروف یکبارمصرفشرکت مهام پالستیک اشتهارد
غزالی غربی بعداز عالمه طباطبایی 

5گلریز 2گلریز
1457

فعال3777359837776391موسی اینالوصنایع شیمیاییتینرفوری تینر روغنی سیلروکیلر- رنگ و تینرشبرنگ- کیمیا اکسیر اسیا اشتهارد
غزالی غربی بعداز عالمه طباطبایی 

2گلچین2گلریز
1460

1461فعالحسام حسین زادگانصنایع شیمیایی الیه5لوله شرکت صنعتی لوله پلیمر راونداشتهارد

اشتهارد
شرکت - شرکت صنایع پزشکی نسج طب کیهان 

صنایع پزشکی پزشک یاران امین راه سالمت
فعال437774015-37774013بهرام مازندارنی صنایع شیمیاییانواع نخ و سوزن جراحی

غزالی غربی بعداز عالمه طباطبایی 

1گلچین2گلریز
1467/2-1467/3

حسام حسین زادگانصنایع شیمیاییبطری پت- لوله پنج الیهشرکت صنعتی لوله پلیمر راونداشتهارد
37774189-90-

37778320-23
فعال7774189-90

غزالی غربی بعداز عالمه طباطبایی 

2گلچین2گلریز
1467/7

فعال3777350837773508-37774240محمد رضا ضرغامپورصنایع شیمیاییمفتول فوالدی و مفتول مس واریاوران دانا- صنایع مففتولی اشتهارداشتهارد
حسابی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلریز 

1گلریز3
1467/8

1467/13فعال37775191مرتضی فراهانی وحسین علینقیانصنایع شیمیاییرنگ صنعتی و ساختمانیپالستیک شاهین آسیااشتهارد

1467/17فعالامیر هوشنگ جلیلوندصنایع شیمیاییفیلم پالستیکیشرکت سبز پالستیک روزاشتهارد

فعال3777306037777313-37777312اسمعیل سپاسیانصنایع شیمیاییقطعات پالستیکی تزریقی اجاق گاز( کیمیاکاران  مزرعه)دلتا تکنیک اشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه طباطبائی گلریز 

2گلچین 
1472

فعال3777578737775772مهدیزاده و قزاقنه- حوا جمالزادهصنایع شیمیاییلوازم اجاق گازشرکت پالستیک قائم داوداشتهارد
غزالی غربی بعداز عالمه طباطبایی 

2گلچین2گلریز
1475-1476

1479فعالقربانیصنایع شیمیاییظروف ، پاکت و دستکش و لوازم پالستیکیشرکت گلنوش به پالستاشتهارد

1480فعال9-7775728امیر نعمت الهصنایع شیمیایینایلون ونایلکسامیرنعمت الهاشتهارد

فعال437775001-37775001حسن مرغوب صنایع شیمیاییانواع لوله پی وی سی- لوله خارطومیآب گسترپارساشتهارد
 3حسابی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلریز 

3گلچین
1488-1503

اشتهارد
بانک ملی شعبه - شرکت صنایع بازیافت نیک پارسیان 

(نیک پرشیان  )فردوسی 
فعال21-37774414مصطفی ثمره مال رفیعیصنایع شیمیاییکیسه وپاکت پالستیکی

1489-1490-

1491-1492

1494فعالذبیح اله امامی رادصنایع شیمیاییکامپاوندپی وی سیشرکت راد پلیمر آریساشتهارد

فعال67775756-37775754عقیل حسینی- سید حسین حسینی نژاد صنایع شیمیاییمواد اولیه کف پوش سالنهای ورزشیشرکت ابر سازان تاباناشتهارد
حسابی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلریز 

4گلچین3
1497
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فعال437774684-37774680بابک بانکیانصنایع شیمیاییلوله پلی اتیلن گاز و آبگاز اریا- شرکت پلی اتیلن گستران البرز اشتهارد
حسابی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلریز 

4گلچین3
1498-1499

شرکت بهداد کیان اشتهارد
- رنگ ها و پوشانهای نسوز و انواع مواد عایق

موادشیمیایی وصنعتی رنگ نسوزسرامیکی وچسب صنعتی
فعال3777358537773585رضا وصالیصنایع شیمیایی

 3حسابی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلریز 

4گلچین
1500

فعال3777341537774417 -37774616شهروز مشایخیصنایع شیمیاییاسفنج پلی اتیلنشرکت صنایع اسفنج پرشیاناشتهارد
حسابی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلریز 

4گلچین3
1501

1509-1508فعال9-37778143محمد بیکلوصنایع شیمیایینفت سفید(منرپک)البرز پاالیش اشتهارد اشتهارد

اشتهارد
شرکت پالستیک شادران - شرکت کیان صنعت بسپار 

(تهران پرهیزکار)مهر 
فعال3777432437774323حمید رضا اسماعیلی نیاصنایع شیمیاییکنتور دیجیتال آب ، لوله واتصاالت پلی اتیلن

حسابی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلریز 

4گلچین3
1512

( کاوشگران  فرآوری  معادن  )اس ار اس اشتهارد

میکس مواد شیمیایی جهت روغن و چسب چاپ حکاکی 

روان کننده لعاب و بدنه کاشی و حکاکی سیلندر -سیلندر

سیلیکونی

تفرشیصنایع شیمیایی
37774817-8-

37774821-23
فعال37774819

 2حسابی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلبرگ 

1گلزار 
1585

فعال3777442437774425عباسعلی مددی پورصنایع شیمیاییلولهصنایع غربال فیلتر- شرکت پویان پخت نان  اشتهارد
 2حسابی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلبرگ 

5گلبرگ
1614

شرکت صنایع بسته بندی میالد کن اشتهارد
روکش قوطی فلزی -چاپ و الک ورق وقوطی سازی

جهت بسته بندی
مینو عالمیصنایع شیمیایی

37773815-37773159

37773212-5
فعال37773816

مالصدرای غربی بعد از عالمه طباطبایی 

4 گلزار3گلبرگ 
1647

12414گلدیس 2غزالی غربی بعداز فارابی گلدیسفعال3777314837773980مهدی سلیمیصنایع شیمیایینخ  لمه  دوزی -نخ زرشرکت زر نخ نگاراشتهارد

2437فعال37773716محمد رضا راجیصنایع شیمیاییکیسه پلی اتیلنشرکت تولیدی پدیده نیک آرااشتهارد

2 گلفام2غزالی غربی بعداز فارابی گلنوشفعال3777355837773558اسماعیل مهدی زادهصنایع شیمیاییرنگ  ورزین - مواد اولیه رنگشرکت رخشان رزین تهران اشتهارد
2531/3-

2531/16

فعال20-37774219مجید قادرخانیصنایع شیمیاییبلوک فوم پلی استایرن وظ روف  یکبارمصرف ( ناصرحاتمی)شرکت تولیدی صنعتی تک فوم اشتهارد اشتهارد
2531/13-

2531/14

فعال3777594737773027محمد براتی مقدمصنایع شیمیاییدستکش  جراحی وسند- پزشکی یکبار مصرفشرکت تجارتی بین المللی سرمد درمان اشتهارد
 1 گلفام 2غزالی غربی بعد از فارابی گلنوش 

5گلنوش 
2540

2548-2547فعال9و37774437بهروز یامیصنایع شیمیاییروغن صنعتیشرکت بهسازان یام شیمیاشتهارد

2560فعال37776628غالمرضا کاکا عبداله شیرازیصنایع شیمیاییپانل  ساختمانی با فوم پلی استایرنغالمرضا کاکا عبداله شیرازیاشتهارد

2568فعال37773086عباس بهرامیصنایع شیمیاییپالستوفومپوشش  کاالبهاراشتهارد

شرکت تولیدی رنگینه های نور تهراناشتهارد
رنگدانه های معدنی - رنگ و لعاب کاشی وسرامیک

(سرامیک و لعاب فلز)
12569 گلنوش3حسابی غربی بعد از فارابی گلنوشفعال7237774271-37774269حسن مهدی نیا صنایع شیمیایی

12570 گلنوش 3حسابی غربی بعد از فارابی گلنوش فعال837774408-37774407-37773429محمد رضاییصنایع شیمیاییاسفنج شرکت اسفنج ارمغان اشتهارد

2572-2571فعال6-37776193نیما جنت فریدونیصنایع شیمیاییمواد اولیه داروییشرکت شیمیایی و دارویی صالحان شیمیاشتهارد

2659فعال37773125نوید نیکویی سرشتصنایع شیمیاییرنگ روغنی،رنگ پالستیکشرکت سامان رنگ سازاشتهارد
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2661-12660گل افشان2حسابی غربی بعد از فارابی گلچهرفعال8-837773627-37773627امیر هوشنگ علیزاده مطلق عراقیصنایع شیمیاییمخازن قیر و مازوتهوای فشرده ایمناشتهارد

2663-12662 گل افشان2حسابی غربی بعد از فارابی گلچهرفعال3777371037773668محمد ناصر عطایی نیاصنایع شیمیاییانواع سموم دفع آفات وعلف کش هاسازگان شیمیاشتهارد

شرکت رفرانس ایران اشتهارد
اندسیلیکون بدون کروم -محصوالت حفاظت کاتودیک

وکروم دار وسیستمهای حفاظت کاتدیک
12664 گل افشان2حسابی غربی بعد از فارابی گلچهرفعال777386737773083-37773082علی محمد حیدر عربیصنایع شیمیایی

شرکت پوشش رنگ شیمیاشتهارد
رنگ و چسب صنعتی و مایع آبندی -تولید رنگ خودرو

ظروف بسته بندی
52665 گلچهر2حسابی غربی بعد از فارابی گلچهرفعال537773644-37773803منصور کوپور صنایع شیمیایی

2675-12674گل افشان2حسابی غربی بعد از فارابی گلچهرفعال837773769-37775016سید مسعود قدمیصنایع شیمیایی(کارتن ازورق آماده)قطعات صنعتی پلی یورتان(کارتن آریا)شرکت پلی یورتان ساوای اشتهارد

2679فعال37773073صنایع شیمیاییرزین  پلی  استرراتیانه  یکتااشتهارد

رضا جام سونصنایع شیمیاییرزین الکید ورزین پلی استرگوهر رزین تاباناشتهارد
37774868-37774533-

37774468
12679.1گلچهر2حسابی غربی بعد از فارابی گلچهرفعال

فعال737774206-337774206بهنام دروگرزادهصنایع شیمیاییپارافین واکسشرکت تولیدی بازرگانی کیمیا شرق طلوعاشتهارد
 گل 3مالصدرای غربی بعد از فارابی گلچهر

3افشان 

2679/10-

2679/11

2683فعالصنایع شیمیایی(اسالک واکس)پارافین جامد شرکت اطلس پارافین پرشیااشتهارد

2688فعالایرج و مجید خلجصنایع شیمیاییانواع محصوالت فومپالستوفوم خلجاشتهارد

(خورشیدصنعت  سحر)دارا الکترونیکاشتهارد
مصنوعات  )انواع ترازوی الکترونیکی- باسکول 

( پالستیکی
فعال3777307937773579-37774071محسن سید شریفیصنایع شیمیایی

 گل 3مالصدرای غربی بعد از فارابی گلچهر

3افشان 

2690-2691-

2697-2698-

2699-2700-

2701-2702

فعال3777357037774331-37774331بهرام عاشق گلیوان صنایع شیمیاییپارافین جامد صنعتی و واکسشرکت تولید پارافین جم پیام شهراشتهارد
 گل افشان 2حسابی غربی بعد از فارابی گلچهر

2
2693-2694

فعال6-37774835-37774834اردشیر مرادیصنایع شیمیاییالک غلط گیر-اسباب بازیشرکت آرین صنعت پیشتازاشتهارد
 3مالصدرای غربی بعد از فارابی گلچهر

5گلچهر
2703

اشتهارد
شرکت - شرکت تولیدی و بازرگانی ایران داروگر 

(داروگر  )سهامی عام کف 
بیژن اسماعیلیصنایع شیمیاییپودرلباسشویی-محصوالت بهداشتی پودر ظرفشویی 

37774367-9-

37774350-1
فعال37774361

 گل 3مالصدرای غربی بعد از فارابی گلچهر

4افشان

2708-2709-

2722-2723-

2724-2725
2710فعالاحمد طالبصنایع شیمیاییرنگ های ساختمانی بر پایه اکریلیکرویال تکوین صنعتاشتهارد

2718فعال37774660شیرین محصل فردصنایع شیمیاییانواع پارافینشرکت امید پویان فردااشتهارد

فعال3777381937773819غالمعلی آقاسیصنایع شیمیایی( نگرزی  وچاپ)اسید چرب و گلیسیرین واسیداستئاریکشرکت پارس پاک کیمیااشتهارد
 گل 3مالصدرای غربی بعد از فارابی گلچهر

4افشان 
2734

فعال7-237777156-37775880علیرضا عبدالجوادیصنایع شیمیاییمخازن پالستیکی پلی اتیلنشرکت صنایع تولیدی تهران پلیمر یارااشتهارد
غزالی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر 

1شقایق2
3580

فعال137777316-37776450حامد سعدلونیاصنایع شیمیاییبطریشرکت پیشگامان صنعت اطلساشتهارد
غزالی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر 

1شقایق2
3582-3583



شماره قطعهآدرس وضعیتفکس کارخانهتلفن کارخانهنام مدیر عاملرشته صنعتمحصول تولیدینام شرکت یا کارگاه تولیدیشهرک

لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی استان البرز

3595-53587نیلوفر2غزالی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر فعال3777563737775648-37775648حسین طوسیصنایع شیمیاییپروفیل ودرب وپنجره پی وی سی(حسین طوسی)شرکت فن پالست توس اشتهارد

3588فعال5-37776370گل حسن فرجیصنایع شیمیاییمصنوعات چوبیشرکت تولیدی منجی عصر پالستیکاشتهارد

3589Aفعال37778985علی کریمی- عزت اله مصطفوی صنایع شیمیایینایلکسکدخداییاشتهارد

3590فعالصنایع شیمیایی(PET)بطریهای پت شرکت ماه سان صنعت نویناشتهارد

3593فعالعلیرضا عبدالجوادیصنایع شیمیاییمخازن پالستیکیشرکت صنایع تولیدی تهران پلیمر یارااشتهارد

محمد حسین ذاکریصنایع شیمیاییورق پالستیکی وپلی اتیلن-پالستیک پالستیک صنعتی ایراناشتهارد
37775519-37775517-

18
53597نیلوفر2غزالی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر فعال

3604فعال4-37776820رضا غزنویصنایع شیمیاییلوله واتصاالت پی وی سیشرکت پالیز صنعت پارساشتهارد

فعال3777590637775906مرتضی شعوری خسروشاهی-ابراهیم نگاهدارصنایع شیمیاییظروف یکبارمصرف-قطعات پالستیکیامین پالستیک سارینا- شرکت میالن پالستیک اشتهارد اشتهارد
 3حسابی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر

1نیلوفر
3606B

فعال3777663237776632محمد تخت فیروزهصنایع شیمیاییظروف یکبارمصرف پالستیکیمیترا پدیدار-ماوراءپالست کار اشتهارد
غزالی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر 

2شقایق2
3607

3608فعالعباس رهیصنایع شیمیاییظروف یکبارمصرف(عباس رهی)شرکت سمند پالستیک آریااشتهارد

فعال837775388-37775383داود کرمیصنایع شیمیاییبطری پلی اتیلن تری فتالئات-پری فرم ( میهن جام  کرج )آوند پالست کرج اشتهارد
غزالی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر 

2شقایق2
3609-3610

فعال237775852-37775850بی بی رابعه سیدیصنایع شیمیاییگرانول پی وی سیشرکت باز پالست اشتهارداشتهارد
غزالی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر 

2شقایق2
3614

فعال237775522-37775520کریم سرخابی باسمنج-روزبه سرخابیصنایع شیمیاییغلطک نقاشی ،سینی رنگ و تیغ شیشه پاک کنکریم سرخابی باسمنج-ایران غلطکاشتهارد
 2غزالی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر 

2شقایق
3616

اشتهارد
علیرضاخوارزمی -پایا پلیمر فیدرا

ومحمدرضاارجمندزاده
فعال737775796-37775796علیرضا خوارزمی و محمد رضا ارجمندزاده-محمدرضا قائمیونصنایع شیمیاییظروف یکبارمصرف پالستیکی-پنجره یو پی وی سی 

غزالی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر 

2شقایق2
3619

ابوالفضل نوریانپورصنایع شیمیاییلوله واتصالت پلی اتیلننهر ایراناشتهارد
37777321-3-

37773162-3
فعال37777321

 3حسابی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر

5نیلوفر
3622B

3623فعالمحمود فتاحصنایع شیمیاییکیسه نایلونتعاونی احرار صنعت ایرانیاناشتهارد

3626فعال10-37775308داود کرمیصنایع شیمیایینایلون ونایلکسآرین پالست آسیااشتهارد

(منوچهر خدادادی)نظام-گرانول تابان پارسیاناشتهارد
کامپاند مواد اپیدرم ،گرانول مواد پلی اتیلن سبک و 

سنگین
فعال37778019حسن حسینیصنایع شیمیایی

 نیلوفر 2غزالی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر 

3 شقایق 4
3627

فعال737775916-37775916حسنتقی زادهصنایع شیمیاییفیلم پلی اتیلن نایلون ونایلکس-پلی اتیلن-نایلکس شرکت تولیدی صنعتی البرز پالست سپهراشتهارد
 3حسابی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر

3شقایق
3630

فعال837775137-37775137ابولفضل رشیدیصنایع شیمیاییقطعات پالستیکی تزریقی وبادی وسفره پالستیکیشرکت مهندسی پیام توسعه عمراناشتهارد
 3حسابی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر

3شقایق
3634-3635

3639فعالهوشنگ رحیمیان چیصنایع شیمیاییمصنوعات پالستیکی تزریقیشرکت نرگس پالستیک مهراشتهارد



شماره قطعهآدرس وضعیتفکس کارخانهتلفن کارخانهنام مدیر عاملرشته صنعتمحصول تولیدینام شرکت یا کارگاه تولیدیشهرک

لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی استان البرز

فعال37774721صنایع شیمیاییلوله پلی اتیلن دوجدارهشرکت تولیدی بازرگانی اسکان شیمیاشتهارد

3641-3642-

3650-3651-

3655-3656-

3664-3665-

3666
3646Bفعالامیر دهقان یوسفصنایع شیمیاییالک پاک کنشیده آراگلاشتهارد

اشتهارد
بازیافت صنعت دماوند  )شرکت آرام پالستیک دماوند 

)
فعال2237775222-37775220رضا بزرگیصنایع شیمیاییانواع ظروف پالستیکی وپلیمری

 3حسابی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر

5نیلوفر
3647

3659فعالابوذر ملکیصنایع شیمیاییمصنوعات پالستیکی تزریقی و بادیابوذر ملکیاشتهارد

3661فعال4-37777382محمد رضا موذنصنایع شیمیایی(PET)بطریهای پت شرکت سهند پالستیک پاسارگاداشتهارد

اشتهارد
نیرو ) (توسعه تجارت رهنما)شرکت دانه های شیشه ای 

(صنعت معاصر
3683B-13678نسیم2حسابی غربی بعداز خواجه نصیر صبا فعال937775108-37775108-37775993پرویز پارساصنایع شیمیاییدانه های شیشه ای

3699فعالعبدالمجید خرمگاهصنایع شیمیاییانواع لنت  ترمزعبدالمجید خرمگاهاشتهارد

33734Aحسابی غربی بعداز خواجه نصیر صبا فعال3777557037775571مرضیه تجریشی فر-فرهاد فرخ سیرصنایع شیمیاییپودر رویروی دنا اندیشاشتهارد

کیمیا بهین دارو- شرکت دارو پوشش آریا اشتهارد
انواع جعبه پالستیکی بسته بندی - درپوشهای دارویی

داروئی
13495الدن2غزالی غربی بعد از فردوسی الدنفعال737775698-37775696عباس رزم پوش وسعیدپورپاک-حسن قربانیصنایع شیمیایی

23512الله 2غزالی غربی بعد از فردوسی الدنفعال737776856-37776855-37776856علیرضا حسین زادهصنایع شیمیاییژلهای پزشکیشرکت پالیز طب شفقاشتهارد

علیرضاقمری-حمید رضا گودرزیصنایع شیمیاییکودهای پتاسه و فسفاته-کود و مواد شیمیایی(علیرضا قمری)شرکت تولیدی کیانا شیمی خوزستان اشتهارد
37774890-91

37774966-67
43553الله 3حسابی  غربی بعد از فردوسی الدنفعال37774966

13760نسترن2حسابی غربی بعد از فردوسی نرگسفعال937775807-37775805پریناز بیگیصنایع شیمیاییپارافین جامدشرکت تولیدی الوند پارافین پارساشتهارد

3762فعالنورالدین سلطانی آذرصنایع شیمیاییکوداوره با پوشش گوگردینورالدین سلطانی آذراشتهارد

اشتهارد
فرامرز شهباز زاده حسن - شرکت شهباز شیمی تهران 

خانلو
13763نسترن2حسابی غربی بعد از فردوسی نرگسفعال837777146-7774227-37777145فرامرز شهباز زاده حسن خانلو-مهران فرج پورصنایع شیمیاییکود ماکرو وکامل گرانوله-افزودنیهای سیمان و بتن

3767فعالعلی تعجب باهرصنایع شیمیاییرزین آلکید اصالح شدهعلی تعجب باهراشتهارد

3768فعال(آرزو شیری و پروین قربانزاده)علی تعجب باهر صنایع شیمیاییامینوپالستیکی اولیهبازرگانی چاپ و بسته بندی نور آسا حلباشتهارد

23777نسترن2حسابی غربی بعد از فردوسی نرگسفعال537775553-37775954علیرضا شیخیصنایع شیمیاییقیرسفتعلیرضاشیخیاشتهارد

فعال3777561737775618محمدرضا اسالمیصنایع شیمیاییرنگ ساختمان ،رنگ صنعتی ،افزودنی بتنآریا شیمی کاراشتهارد
 نسترن 2حسابی غربی بعد از فردوسی نرگس 

5 نرگس 1
3781

53782نرگس2حسابی غربی بعد از فردوسی نرگسفعال6-37775512محمد جواد بذر افشانصنایع شیمیایی(پاک الک)انواع رنگ و تینرمحمدجواد بذرافشاناشتهارد

53783نرگس2حسابی غربی بعد از فردوسی نرگسفعال7-37775052محسن مختارزادهصنایع شیمیاییرنگهای ساختمانی و امیزه های پالستیکی زولصنایع شیمیایی پارس پورنگاشتهارد

23786نسترن2حسابی غربی بعد از فردوسی نرگسفعال437777084-37777083اسماعیل شیخیصنایع شیمیاییتغلیظ قیرعلی اکبرشیخیاشتهارد



شماره قطعهآدرس وضعیتفکس کارخانهتلفن کارخانهنام مدیر عاملرشته صنعتمحصول تولیدینام شرکت یا کارگاه تولیدیشهرک

لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی استان البرز

شرکت پرنیان رزین سبزاشتهارد
رزین پلی استر وکوپلیمراکریلیک رزین الکید رنگ 

صنعتی وساختمانی
13789نرگس2حسابی غربی بعد از فردوسی نرگسفعال437775573-37775572حمید فیاضیصنایع شیمیایی

3794فعال4-37775253بیژن فوالدپورکلیبر و سیدخضراله موسوی میرکالئیصنایع شیمیاییانواع رنگ و تینرشرکت صنایع رنگ آذر ارساشتهارد

شرکت فرایند شیمی ایرانیاناشتهارد
کوکوآمید پروپیل بتائین ،آلکیل آمیز -مواد اولیه بهداشتی

و پروپیل  بتایین کوکونات
23798نسترن2حسابی غربی بعد از فردوسی نرگسفعال2-237775180-37775180مرتضی مالحیصنایع شیمیایی

شرکت تولیدی شیمیایی هستی کوشااشتهارد
انواع رنگ رزین تینر خمیرهای شیمیایی والکهای کوره 

ای
23803 نسترن 2حسابی غربی بعد از فردوسی نرگس فعال3777697637776968مهدی حقی صنایع شیمیایی

53806نرگس2حسابی غربی بعد از فردوسی نرگسفعال3777632137776322علی اصغر خواجه نوریصنایع شیمیاییپارافین جامد(باتری سازی پیل سان  )شرکت آسیا ضامن کار اشتهارد

3807فعال9-37775658اشکان خادم دوستصنایع شیمیاییپارافین جامدصنعتینیکان فرایند پارسیاناشتهارد

3809-3808فعال8-37777356حسین فتاحی لگزی- عبداله آخری خوب - محمد فتاحی لگزی صنایع شیمیاییچسب کاشیپالستیک فوم بام گستراشتهارد

3814فعالعلی پور ولی مقدم- علی احمدی صنایع شیمیاییانواع نوارچسبشرکت پیشتاز شیمی پارسیاناشتهارد

3816-3815فعال37774675غالمرضا صفری مقدمصنایع شیمیاییکود کامل ماکروغالمرضاصفری مقدماشتهارد

فعال3777620737776207خداقلی حامدیصنایع شیمیاییاسیدسولفوریک وآمونیاک-حاللهای آزمایشگاهیعلیرضاحامدیاشتهارد
مالصدرای غربی بعداز فردوسی 

3نسترن3نرگس
3817

فعال3777380937774187امیر مسعود سردرودی و پیمان فالحی-خسرویصنایع شیمیاییرنگ صنعتیسروریاشتهارد
مالصدرای غربی بعداز فردوسی 

3نسترن3نرگس
3819

فعال337777645-37777642حسین زعیمصنایع شیمیاییانواع شوینده و محصوالت نگهداری خودروشرکت پارس کیمیای ره آوراناشتهارد
 1 نسترن 2حسابی غربی بعد از فردوسینرگس 

1نرگس 
3824

فعال3777736437777364احمد رضا عاروانصنایع شیمیاییتولید پودر و کف پوشش رو سنگیشرکت پرنیان الستیک شرقاشتهارد
مالصدرای غربی بعداز فردوسی 

3نسترن3نرگس
3826C

شرکت کیمیا گران صنعت روزاشتهارد
موادضدرسوب - مواد شیمیایی بهینه سازی آبهای مصرفی

و ضد خوردگی
فعال237776700-37776701رامین کیان پورصنایع شیمیایی

مالصدرای غربی بعداز فردوسی 

4نسترن3نرگس
3827A

3827Cفعالصنایع شیمیاییانواع چسبشرکت آذر تابان آسیااشتهارد

فعال337774253-37774251علی حاج حسینیصنایع شیمیاییانواع رزین پلی استر و رنگهای صنعتی,رزین اکریلیک  کوشا رزین سینااشتهارد
مالصدرای غربی بعداز فردوسی 

4نسترن3نرگس
3830

فعال537775943-37775941سعید قاسمیصنایع شیمیاییچرم مصنوعیشرکت تولیدی تک ستاره وطناشتهارد
مالصدرای غربی بعداز فردوسی 

4نسترن3نرگس
3835-3842

3836فعال37774890حمید رضا گودرزیصنایع شیمیاییسولفات آلومینیومشرکت تولیدی کیانا شیمی خوزستاناشتهارد

فعال2-237775390-37775390عباس مسجدیان صنایع شیمیاییرنگهای پودریشرکت سایان رنگ شفقاشتهارد
 3مالصدرای غربی بعداز فردوسی نرگس 

1نرگس 
3837

3840فعال337775810 - 3777561احمدابراهیمی وعلی پشمیصنایع شیمیاییمونو و دی کلسیم فسفاتکساء شیمی پارساشتهارد

اشتهارد
حسین و سعید قربانی و علی - شرکت بام گستر کسری 

متین
فعال3777642837776429حسین قربانیصنایع شیمیاییایزوگام- قیرغلیظ شده 

مالصدرای غربی بعداز فردوسی 

1نرگس3نرگس
3841

فعال3777386437773864اردالن انورصنایع شیمیاییروغن موتورشرکت تولیدی روغن موتور طال شیمی سازاشتهارد
مالصدرای غربی بعداز فردوسی 

4نسترن3نرگس
3848



شماره قطعهآدرس وضعیتفکس کارخانهتلفن کارخانهنام مدیر عاملرشته صنعتمحصول تولیدینام شرکت یا کارگاه تولیدیشهرک

لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی استان البرز

3850فعالعلی کرباسیانصنایع شیمیاییپنجره از یو پی وی سیمهندسی چگال صنعت پرهاماشتهارد

آرش ایمانیصنایع شیمیاییاسپری گاز فندک ، اسپری رنگ و اسپری حشره کششرکت پرنیان پرداز شیمیاشتهارد

37775520-6-

37775505-

6،37776337-9

فعال37776338
مالصدرای غربی بعداز فردوسی 

4نسترن3نرگس
3852

3991فعالعباس ایدلی- مجید ظریف منصور صنایع شیمیاییشیلنگ دو جداره از پی وی سیظریفاشتهارد

4000فعالاصغر ستاری سایانیصنایع شیمیاییابزارهای یکبارمصرف دندانپزشکیاصغر ستاری سایانیاشتهارد

2حسابی غربی بعد از نظامی سوسنفعال2037775713-37774515علی اکبر روزی طلبصنایع شیمیاییانواع الیاف شیشه-پشم شیشهشرکت تولیدی آریانا پارس آواناشتهارد

3864-3865-

3869-3870-

3879-3880-

3884-3885-

3886-3887-

3888-3889-

3890A

فعال37773607حیدری/اکرم بهروزیصنایع شیمیاییلوله های پلی اتیلنارس کارون البرز- پارس امیر کرج اشتهارد
 1 سنبل 1حسابی غربی بعد از نظامی سوسن 

2سوسن 
3874

موسی عباس نژاد صنایع شیمیاییاستات آمونیوم ونیترات سدیم-مواد شیمیایی و ریز مغزیایوان شیمی کرج- ایوان شهر کرج اشتهارد
37776446-45-

37776837
فعال

مالصدرای غربی بعد ا ز نظامی 

1سوسن2سوسن
3882

فعال3777728537777284علی مرادیصنایع شیمیاییپارافین جامدتعاونی پارافین پاسارگاداشتهارد
مالصدرای غربی بعد ا ز نظامی 

1سوسن2سوسن
3883B

3896فعال2-37777081علیرضا ملکیصنایع شیمیاییفوم پلی استایرن بلوک های ساختمانیعلیرضاملکیاشتهارد

3908-33907سنبل2مالصدرای غربی بعد ا ز نظامی سوسنفعال3777693937776937احمد صدوق اهرابیصنایع شیمیاییجوهررنگ وتینر-تینر و جوهر رنگزرفاماشتهارد

3909Bفعال8-37774037عباس واحمدرضادرودیصنایع شیمیاییالکل صنعتیشرکت اخگر آراراتاشتهارد

فعال39-3937777037-37777037رضا دلپذیرصنایع شیمیاییانواع رنگ ورزینشرکت آریا شیمی پاسارگاداشتهارد
مالصدرای غربی بعد ا ز نظامی 

1سوسن2سوسن
3916

3933فعال456046737774404حسین مهدلو ایورقیصنایع شیمیاییرنگ ورزینشرکت مهد رنگ پردیساشتهارد

3942Aفعالشنتاییصنایع شیمیاییبلندینگ وبسته بندی روغن موتورشرکت روغن موتور تکتاز توان بی نظیراشتهارد

3944-43943سنبل 2مالصدرای غربی بعد ا ز نظامی سوسنفعال3337776834-37776830سامان مرادیصنایع شیمیاییروغن پایه و بسته بندب انواع قیر-قیر و بشکهپترو تار کیمیااشتهارد

43945Bسنبل 2مالصدرای غربی بعد ا ز نظامی سوسنفعال5-37777074محمد مجیدیصنایع شیمیاییچسب  بتون و سرامیک-چسب کاشی افزودنی های بتونشرکت تولیدی شیمیایی پاژن شیمی توانااشتهارد

4049-4048فعال37773440فرید پاکروشصنایع شیمیاییپروفیلupvcشرکت کار تجارت فربداشتهارد

34064سپیده3مالصدرای غربی بعد از جامی سحرفعال3777654037776514محمدرضا قاسمیانصنایع شیمیاییتولید فیلم پلی اتیلنشرکت میعاد صنعت نو اندیشاناشتهارد

4075A-4084Bفعال37774761ملک ثابتصنایع شیمیاییلوله مقوایی وفیلم پالستیکی چندالیهشرکت اطلس بوبیناشتهارد

4083B-4076فعال37774761ناصرملک ثابتصنایع شیمیاییانواع فیلم پالستیکی چندالیهنقره فام پوشاشتهارد
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4082B-4077فعال37774761ناصرملک ثابتصنایع شیمیایی( مخصوص پوشک boppاز فیلم )نوار چسب شرکت تولیدی اطلس سلولزاشتهارد

54080سحر3مالصدرای غربی بعد از جامی سحرفعال3137776331-37776329رضا حاجی اسماعیلیصنایع شیمیاییبطری پت-بطری وپری فرمتعاونی تولیدی صنایع تندیس پلیمراشتهارد

5سحر3مالصدرای غربی بعد از جامی سحرفعال6537774759-37774758محمدرضا محمد دیمیصنایع شیمیاییفیلم بی او پی پی(ناصر ملک ثابت  )شرکت اطلس فیلم اشتهارد

4082A-

4083A-

4084A-

4085A-4086-

4087-4088-

4089

فعالحسین فاضلیصنایع شیمیاییلوله پلی اتیلن دوجدارهپارس اتیلن کیشاشتهارد
4095-4096-

4097

منصور حکمیصنایع شیمیاییقطعات پیش ساخته بتنی وبتن امادهشرکت دیسمان سازاشتهارد
37775555-

09126626418
1صنوبر 2غزالی شرقی بعد از میرداماد سرو فعال37775556

3288-3289-

3290

3 صنوبر3حسابی شرقی بعد از میرداماد سرو فعال3777390937773970سید حمید رضا علویصنایع شیمیایینخ از الیاف شیشه(علوی)بلورین کار اشتهارد
3326-3327-

3328

3صنوبر3حسابی شرقی بعدازمیرداماد سروفعال537775793-37775793حسن پویانصنایع شیمیاییموادافزودنی بتنفناوران بتن ایرانیاناشتهارد
3330-3332-

3333

3344-33343 صنوبر3حسابی شرقی بعد از میرداماد سرو فعال337777090-37777091صنایع شیمیاییپودر سیلیکا و سیمان رنگیتعاونی تولید سیمان رنگی مسینا آسیااشتهارد

3346-3345فعال37778480نریمان بال افکنصنایع شیمیاییدرب و پنجره یو پی وی سیرای نو پالست- آریا بتن یاراناشتهارد

3355Aفعال37776778شهرام نصیریصنایع شیمیاییپودرجوش نسوزشرکت پایا پودر ساباشتهارد

3410-3409فعال37773410علی مالحسنیصنایع شیمیاییمواد کمکی آبکاریمالحسنیاشتهارد

فعال637776116-37776114علی اصالنی صنایع شیمیاییتغلیظ قیر و ایزوگامتعاونی عایق بام باستاناشتهارد
مالصدرای شرقی بعد از میرداماد 

1سبالن3سبالن
3447-3448

فعال437776341-37776340سید مجتبی منتظریصنایع شیمیاییقیر صنعتی-تولید و بسته بندی قیر معدنی(پرتو کیمیا فلز  )شرکت پترو صنعت صدف اشتهارد
مالصدرای شرقی بعد از میرداماد 

4سهند3سبالن
3462-3463

4121فعال37777498حبیب معصومیصنایع شیمیایی(گروگیت )لوله واتصاالت پلی اتیلن آب وفاضالب پرنیان سلولزاشتهارد

24123F-4124Bمالصدرای غربی بعداز نظامیترنم فعال37776747-37776746مهتاب صادق نژادصنایع شیمیاییروکش صندلیابر قائم بهاراناشتهارد

4127فعالعباسعلی منتهاییصنایع شیمیاییرنگ های پودری و صنعتیشرکت سپهر زرین ایرانیاناشتهارد

4132فعالصادق بیگدلوصنایع شیمیاییکمپوست گیاهیصنعت دماوند- شرکت آریا شیمی رایکا اشتهارد

4133فعالمجید کالهی پورصنایع شیمیاییرنگ ها و پوشش های خودرویی تعمیراتیشرکت پامچال رنگ زریناشتهارد

4134فعالمحمود نصرتیصنایع شیمیاییکود مرغی ارگانیکنصرتیاشتهارد

14136Eترانه 2مالصدرای غربی بعداز نظامیترنم فعال3777668537776685-37776686ارش زارع دوستصنایع شیمیاییانواع رنگ وتینر-رنگ ترافیکیشرکت راهان پوشش شیمیاشتهارد
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24136Fمالصدرای غربی بعداز نظامیترنم فعال1637772016-37772015ناصر رمضانیانصنایع شیمیاییتولید رنگ وتینر پوششهای خودروییشرکت مانا شیمی ناژاشتهارد

4141Bفعالیوسف علی المحمدیصنایع شیمیایی(روغن حل شونده )انواع روغنهای روانکارکیمیا گران صنعت روزاشتهارد

14141Cترانه 2مالصدرای غربی بعداز نظامیترنم فعال777733037772024حسین سرمستی-ترانه نمازیصنایع شیمیاییپری استیلن-پریتیلن-ظروف پلی اتیلنکیا پرشیا شیمیاشتهارد

4141Dفعالمحسن موسوی طاهرصنایع شیمیاییمایعات پاک کننده و ضدعفونی کنندهپارس کیمیای طاهراشتهارد

4142فعالرحمت اله اسکندریصنایع شیمیاییفرمالینشرکت همگن شیمی آسیااشتهارد

24164مالصدرا غربی بعد از جامی شیدا فعال3777723737777237جلیل دیانت پیصنایع شیمیاییلوله و اتصاالت پلی اتیلنشرکت تولیدی و بازرگانی انوشا پرشیااشتهارد

4165فعالحمید رضا رمضانیصنایع شیمیاییالیاف پلی استرمحسن و عبدالکریم و حمید رضا رمضانیاشتهارد

فعالصنایع شیمیاییکوکونات فتی اسید منو اتانول آمیدشرکت پدیده شیمی جماشتهارد
4169-4170-

4171

فعال3777489937774809امیرحسین اسماعیل خانیصنایع شیمیاییدرب و پنجره دو جدارهایلیا صنعت پنجرهاشتهارد
 1 غزل 2مالصدرای غربی بعد از جامی شیدا 

1شیدا 
4176

4182فعالمحمد باقر عباسپورصنایع شیمیاییمحلول پاک کننده آرایشمحمد باقر عباسپور اقدماشتهارد

4193فعالساسان علی اکبریصنایع شیمیاییلوله واتصاالت پلی اتیلنتعاونی تولیدی لوله و اتصاالت بسپار ماداشتهارد

4196فعالعلی محمد نظر آبادیصنایع شیمیایی(پالستیک)ظروف یکبارمصرفاحمد کافیاشتهارد

4199فعالابرهیم شهرزاده پورصنایع شیمیاییمخازن پالستیکی(ابراهیم شهرزاده ور)کرج پلیمر سوالر اشتهارد

41103فعالعلیرضا دباغی فردصنایع شیمیاییکیسه نایلونمهدی نفیسی- حسین عفوائی نهاوندی اشتهارد

41106فعال37772235امیر حسین زمانپورصنایع شیمیایینایلون و نایلکسامیرحسین زمانپوراشتهارد

41107فعالمحمود کریمیصنایع شیمیاییقطعات پالستیکی تزریقیفردوسیاشتهارد

58-57-56-755ابن سینای غربی شفای غیرفعال37773285صنایع شیمیاییانوع کیسه پالستیکیشرکت ارس بافتاشتهارد

279 و 1قانون غیرفعالصمد دیداریصنایع شیمیاییکیسه پلی اتیلنصمد دیداریاشتهارد

92-91-90غیرفعال37773274محمد شکاریصنایع شیمیاییلوله پی  وی سی دوجدارهبهمن پولیکااشتهارد

237غیرفعالعلی حسینیصنایع شیمیایی(ژل مو)حالت دهنده مو (ایرکا)شعبه سعدی - بانک ملی اشتهارد

241غیرفعال37773582محمد رضا پویندهصنایع شیمیاییکود کامل جامدتعاونی تولیدی پیام موحدین اشتهارد

284-283غیرفعالصنایع شیمیایی(لوله خرطومی )لوله پی وی سی شرکت لوله گستر جم کرجاشتهارد

287غیرفعالمحمد لوصنایع شیمیاییداروی ظهور فیلمهای رادیولوژیشرکت افزار پزشکاشتهارد

301غیرفعالصنایع شیمیاییکلرید آمونیومشرکت تولیدی عقیق آسیااشتهارد

310غیرفعالمحمد نوریصنایع شیمیاییفیلم پلی اتیلن مشبکشرکت سحر افروز شهاباشتهارد

390Cغیرفعال37773253صنایع شیمیاییپالستوفومشرکت صنایع بسته بندی سپید فرآینداشتهارد

غیرفعالصنایع شیمیاییانواع لولهلوله و نورد کارخانجات پروفیل اشتهارداشتهارد
420-421-422-

427-428-429

445غیرفعال37773207صنایع شیمیایی(گرانول پی وی سی)کودماکرو وسولفات روی(برادران مهدیزاده)شرکت کیمیا کود سازان اشتهارد

466غیرفعال37773210پرویزاسالمی دهکردیصنایع شیمیاییظروف پلی اتیلن تری فتاالت وپلی پروپیلنشیمی  نصر- دایره حقوقی اصفهان - بانک صادرات اشتهارد
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467Aغیرفعال3777320437773203محمد حسین اشعریصنایع شیمیاییسولفات  مس  ومنیزیم وآلومینیوم شرکت تولیدی صنعتی چسب هاسون ماکواشتهارد

474-473غیرفعال3777343337773433روح اله اطهریصنایع شیمیاییدرب وپنجره یو پی وی سی(اتاتک نما)شرکت تولیدی سازه آفرینان مشترک اشتهارد

502-501-487غیرفعال7-37773256صنایع شیمیاییلوله دوجداره پلی اتیلن( موادپالستیکی  ویسادل)صنایع پلیمر کوثر اشتهارد

493غیرفعالحمید رضا جوانمردصنایع شیمیاییخودکارشرکت در پی نگاراشتهارد

515غیرفعالعبدالحمید پیروزمندصنایع شیمیاییکیسه پلی اتیلنشرکت پاکیزه رو گستراشتهارد

534غیرفعال7773206-37774110حسین شایانصنایع شیمیاییلوله واتصاالت پلی اتیلنشرکت تولیدی صنایع فراگیر پالستیک اشتهارد

582غیرفعال3777442837774428تقواییصنایع شیمیاییاسید سولفوریکشرکت پریان اسید تهراناشتهارد

587غیرفعالصنایع شیمیاییورق پالستیکیشرکت صنایع ورق بسته بندی تهراناشتهارد

588غیرفعالغالمرضا قراویسکیصنایع شیمیاییانواع تینرشرکت رنگ و رزین نویداشتهارد

606غیرفعال337774249-37773442هرمز دژگشاصنایع شیمیاییدستکش خانگی وصنعتیتعاونی مسکن کارکنان شرکت تولیدی نرمه دستپوش اشتهارد

608غیرفعالمحسن رفعتی شورابی- رضا فرمنش - اسماعیل علیزاده صنایع شیمیاییسایراسیدهای چربرفعتیاشتهارد

612Aغیرفعال37775229اباصلت اینانلوصنایع شیمیاییروغن امولسیون شوندهشرکت پرتو نار شیمیاشتهارد

617A -616غیرفعالمسعود ظهیر تقویصنایع شیمیاییقطعات پالستیکی تزریقیظبیر تقویاشتهارد

617B-618غیرفعال2773317,2774100محمد جعفر محمدی مویدصنایع شیمیایی( مصنوعات  پالستیکی)روغن موتور ودندهشرکت ارشیا فن نویداشتهارد

622-621غیرفعالحمید رضا نور محمد زادهصنایع شیمیاییالیاف استیپل پلی پروپیلنشرکت فرآورده های شیمیایی بتن خاور میانهاشتهارد

644غیرفعالبیژن امجدیصنایع شیمیاییفسفاتامجدیاشتهارد

649غیرفعالصنایع شیمیاییکربن فعالشرکت کیمیا کربناشتهارد

653-652غیرفعالصنایع شیمیاییروغن موتورآذران شیمیاشتهارد

706غیرفعالصنایع شیمیاییقطعات پالستیکی خودروپرتو خودرو گازاشتهارد

غیرفعالصنایع شیمیاییقطعات پالستیکی تزریقیشرکت بهگام پالستیک آسیااشتهارد
1390/9-

1390/10

غیرفعال3777348837773488حافظ علی وکیلی حاجی آقاصنایع شیمیاییشارژ گاز اکسیژن شرکت سحر اکسیژن اشتهارد
 گل 2حافظ غربی بعد از ابوریحان گل آرا 

2آذین
1399

1404غیرفعال7,37774438-37774485محمدرضا رقیب پرور و انوشیروان جهان بیگلریصنایع شیمیاییطلق پوشه و کلیپس کاغذ و شیرازهمحمدرضا رقیب پرور و انوشیروان جهان بیگلریاشتهارد

1531/1Bغیرفعالصنایع شیمیاییلوله واتصاالت پلی اتیلنمصادره به نفع بانک ملت- شرکت نیک گستر اشتهارد اشتهارد

1551غیرفعالحمید مکمل حکم آبادی و احد دادگرصنایع شیمیایینایلکسحمید مکمل حکم آبادی  و احد دادگراشتهارد

غیرفعال3777582537775825-37773562میر جواد رضوی خسرو شاهیصنایع شیمیاییلوله و اتصاالتشرکت صنعتی پارینه پالستیکاشتهارد
حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

3گلشید 3

1553-1554-

1555

1584غیرفعالصنایع شیمیاییانواع بطریهای پالستیکیشرکت خورشید طباشتهارد
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اشتهارد
بابک حسین زاده )تولیدی مهندسی بهینه نقش انرژی

(فخیم
غیرفعال3777536937776020-37776019حسین فخیم زاده صنایع شیمیاییپالستوفوم سقفی- انواع پنل 

 3حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلشن

1گلشن
1679/1-1714

1679/5-1679/4غیرفعالصنایع شیمیاییپودر گوگردشرکت سارا پیماناشتهارد

1679/7غیرفعالفاطمه محمدی بازرگانیصنایع شیمیایی(بلوک های ساختمانی )فوم پلی استایرن ضدآتش فاطمه محدی بازرگانیاشتهارد

1689غیرفعالحیدر علی شمسصنایع شیمیایی(اسالک واکس)پارافین جامد شرکت پارافین سازان شمسااشتهارد

1690غیرفعالصنایع شیمیاییدرزگیرهای پایه پی وی سیشرکت آذر شمیم شیمیاشتهارد

غیرفعال37773118خشایارجعفرپور-سید محمد جزایریصنایع شیمیاییانواع چسب - چسب مایع با مارک پانداشرکت فراز نگار پارساشتهارد
 3حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلشن 

2گلبن 
1692

1711Aغیرفعالصنایع شیمیایی(اسالک واکس)پارافین جامد شرکت پارسیان شیمی صبااشتهارد

غیرفعال8-87774257-37774257قربان قهرمان لوصنایع شیمیاییپارافین جامد صنعتیالماس پارافیناشتهارد
مالصدرای غربی غربی بعد از عالمه جعفری 

3گلبن2گلشن
1711B

1722غیرفعالوازکن کدخدازادهصنایع شیمیاییانواع شیشه های کارنشدهکریستال نگیناشتهارد

1327-1326غیرفعالحسین و محمود زمانیصنایع شیمیاییانواع چربیگیرهای صنعتیحسین زمانیاشتهارد

1467/1Bغیرفعال37773629احمدباقری کاوصنایع شیمیاییظروف یکبار مصرف پالستیکیاحمدباقری کاواشتهارد

غیرفعال37775929ادیبی نصبصنایع شیمیاییانواع کفش الستیکی- تزریق زیره کفششرکت تولیدی مه پا آسیااشتهارد
 3حسابی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلریز 

2گلچین
1467/12

1474غیرفعالصنایع شیمیایی(1)انواع محصوالت پالستیکی تعاونی تولیدی کیانا کرجاشتهارد

1612غیرفعال6-37774174بهزاد صنیعی  مقدمصنایع شیمیاییفیلم پلی پروپیلن و نایلون  ونایلکس شرکت صنایع پالستیک چاپ صدف درخشان اشتهارداشتهارد

1635-1634غیرفعال10-37774701گوهر زارع عبدیصنایع شیمیاییفیلم پالستیکی چندالیهشرکت آریا ارکید پارساشتهارد

1649-1648غیرفعالصنایع شیمیایی(تایر)والوتیوپ،انواع الستیکها ی روئی شرکت تولیدی و بازرگانی کیان شیر الستیکاشتهارد

2407غیرفعالبهرام مسرت بچه میرصنایع شیمیاییلوله خرطومی ازپی وی سیبهرام مسرتاشتهارد

2528غیرفعال37773110خشایار دهنادیصنایع شیمیایی( دستمال کاغذی ونواربهداشتی وپوشک)گوش پاک کنشرکت پلیمر مهر یاراناشتهارد

22531/10 گلفام2غزالی غربی بعداز فارابی گلنوشغیرفعال37776005-3777600537774668مصطفی چهارراهیصنایع شیمیاییکاغذ پارافینه(مصطفی چهارراهی)شرکت فرنگار پارس پالست  اشتهارد

اشتهارد
تعاونی پخش فراورده های )صنایع شیمی پوشش رنگ 

(نفتی
2666غیرفعالصنایع شیمیاییانواع تینر

غیرفعال37773198رضا فخاریصنایع شیمیایی(اسالک واکس)پارافین جامد شرکت رسا نگین اشتهارد

2679/4-

2679/5-

2679/12-

2679/13-

2679/14-

2679/15-

2679/16
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2715غیرفعالمهدی تقدمی معصومیصنایع شیمیاییانواع پارافینمعصومیاشتهارد

2717-2716غیرفعالصنایع شیمیایی(اسالک واکس)پارافین جامد شرکت تولیدی صنعتی پارافین بلور اشتهارداشتهارد

3581Bغیرفعال4-37776733کاظم میرزاییصنایع شیمیاییظروف یکبارمصرف پالستیکیتعاونی تولیدی ایثار پالستیک اشتهارداشتهارد

غیرفعال37776538محسن پروانهصنایع شیمیایی(پت)بازیافتشرکت نوآوران صنعت پایتختاشتهارد
غزالی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر 

1شقایق2
3589B-3589C

اشتهارد
درین )(فرسگال پالست)شرکت کوشا پدید شرق 

(پارسه
غیرفعال137775863-37775560-37775864محزداد صعودیصنایع شیمیاییظروف بسته بندی یکبارمصرف

غزالی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر 

2شقایق2

3596-3600-

3601

3599غیرفعالاحمد کرباسی عاملیصنایع شیمیاییفیلم پلی اتیلناحمدکرباسی عاملیاشتهارد

3606Aغیرفعالعبدالحسین روغنیصنایع شیمیاییبلوک سقفی،بلوک دیواریمبتکران صنعت تولیداشتهارد

53622Aنیلوفر2غزالی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر غیرفعال3777607737776078-37776078منصور بیگدلیصنایع شیمیاییگرانول پی وی سیشرکت بیگدل پالستاشتهارد

غیرفعال3777591137775912سید احمد شهاب پورصنایع شیمیاییمونتاژ کلیه قطعات فلزی و پالستیکیشرکت تولیدی صنعتی شهاب پالستیک و فلز اشتهارداشتهارد
 نیلوفر 2غزالی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر 

3 شقایق 4
3628

3632غیرفعالنجف علی امرالهی رامشه- علیرضا و ناصر یقینی صنایع شیمیایی(پالستیک)ظروف یکبارمصرفشرکت خرم پالستیک اشتهارداشتهارد

3638غیرفعالعلیرضا یقینیصنایع شیمیایی،ورق پالستیکی(پالستیک)ظروف یکبارمصرفجام پلیمر پارسیاناشتهارد

غیرفعال2-37775950پریسا عسگریصنایع شیمیاییکیسه های نیمه تراوا حاوی پرکلرینشرکت به دارو آوراناشتهارد
3507-3508-

3532-3533

43564الله 3حسابی  غربی بعد از فردوسی الدنغیرفعال9037775190-37775189محمد کاظمیصنایع شیمیاییپاستل-گواش -خمیر بازی شرکت توانا هنر صداقتاشتهارد

غیرفعال437775543-37775542(امیر فاخری)-علی اکبر منقل سازصنایع شیمیاییدرب و پنجره پو پی وی سیشرکت مهندسی پروفیل ارغواناشتهارد
مالصدرای غربی بعداز فردوسی 

3نسترن3نرگس
3820

3821غیرفعالمهدی بنی اسدیصنایع شیمیاییاستارات الومینیوم،استارات کلسیمایده گستران فراینداشتهارد

3823غیرفعالجوادترکیبیصنایع شیمیاییپارافین جامدصفادشت پارافیناشتهارد

3834غیرفعالعلیرضا حیدریانصنایع شیمیایی(معمولی)فوم پلی استایرن تعاونی تولیدی تهران برج پالست فوماشتهارد

3838غیرفعالعلی سلکیصنایع شیمیاییکودهای فسفاتهشرکت شیمیائی ره آورد شکیبااشتهارد

غیرفعال8-37772706حامد قهرمانلوصنایع شیمیاییپارافین خشکحامدقهرمانلواشتهارد
مالصدرای غربی بعداز فردوسی 

4نسترن3نرگس
3843

3868غیرفعالرضا خلیلی یزدیصنایع شیمیایی(بصورت مایع)انواع حشره کش خانگی شرکت فرآورده های طیف سبزاشتهارد

3917غیرفعالپرویز گل مکانصنایع شیمیاییانواع رسوب گیرپالند آب شیمیاشتهارد

3941غیرفعال3-37776592علی عباسیصنایع شیمیاییانواع کفش بچه گانهتعاونی کفش پابان کیمیااشتهارد

4043غیرفعال37776314اصغر فخریه کاشانصنایع شیمیاییپریفورم و  بطری پالستیکیشرکت دارا پالست آسیااشتهارد

اشتهارد
تولیدی )تولیدی و بازرگانی سارینا پالست آسیا 

(صنعتی آرش تیرگان
4052-4051غیرفعالمحسن گرجیصنایع شیمیاییانواع فیلم پلی اتیلن

4054غیرفعال5-37776284آرش طوطی دوزدوزانصنایع شیمیاییظروف یکبار مصرف پالستیکشرکت آدیش پالستیک یارااشتهارد

24055 سپیده 1حسابی غربی بعد از جامی سحر غیرفعال7237776572-37776573بیژن مظاهریصنایع شیمیایینایلون و نایلکس شبرنگدنیا پالستاشتهارد
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4063-4062غیرفعال5-37775770بابک عمرانیصنایع شیمیاییبازیافت پتشرکت بازرگانی مهرگان آریان بامداداشتهارد

4069غیرفعالمسعود ابراهیمی بسابیصنایع شیمیایی(پالستیک)ظروف یکبارمصرفابراهیمیاشتهارد

4071غیرفعالصنایع شیمیایی(پالستیک)ظروف یکبارمصرفشرکت تعاونی پالستیک پرداز آریااشتهارد

3420غیرفعالزهرا طاهری افخم و عباس حیدریصنایع شیمیایی(مالت های تعمیراتی)مواد شیمیایی سیمان و بتن و گچ تعاونی پارس هگمتانهاشتهارد

3464غیرفعالمحمد مصطفی علیرضا و مرتضی بشاشصنایع شیمیاییتری اکسید مولیبدن،سدیم مولیبدات،فرومولیبدنپترو صنعت صدف- شرکت پرتو کیمیا فلز اشتهارد

404-403-402فعالمحمد رضا منتظمی و فروغ اقدس مشایخیصنایع شیمیاییتانن گیاهیآبکاری زر پوشش مهراشتهارد

مهرداد حسینیصنایع شیمیایی(انواع رنگ)موادشیمیایی - اسپری- رنگ رزیندرسا شیمی اشتهارد
37776011-13-

7773414-5-7773301
612Cفعال37776012

فعال3777411637774156محمد خمسهصنایع غذاییسس سرد و گرمشرکت دست پخت مادربزرگ اشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلشهر

1گلشهر
1359/1-1359/3

46-714 شفا 8بعد از ابوریحان شفا - سعدی غربی فعال9737775296-37775293محسن طاهریصنایع فلزیظروف تفلونشرکت روژ کاالاشتهارد

596C-96Dقانون فعال37775982سید حسین پور عنقاصنایع فلزیآهن(سید حسین پور  عنقا)پارس آمیزه طبرستاناشتهارد

1148 گلستان3بوستان فعال3777654537776546روبین کهنسالصنایع فلزی1cmلوله های فوالدی زیر قطر فن آوران صنعت برودت- به پرن اشتهارد

2161 گلستان 3بوستان فعال237776351-37776650سهراب فرجیصنایع فلزینوارچسب تست اورکالف پزشکی ونخ اکس ریسالمت سازان- سینا بشیریاشتهارد

اشتهارد
شرکت مدی تک )شرکت تجهیزات پزشکی فارمد 

(سیس
222-221-220فعال5-37777620سیروس میان دشتیصنایع فلزیتجهیزات پزشکی

223فعال37778293زینب آقابابازادهصنایع فلزیانواع سیم وکابل مخابراتیری جلفااشتهارد

2253 نارنجستان 4نخلستان فعال37777163محمود صنیع پیصنایع فلزیلوازم بازی کودکان در خصوص مهد کودکشرکت گردونه هااشتهارد

مهدی شاکرمی-محمد شیرزاده صنایع فلزیدرب و پنجره پی وی سی- پیچ ومهرهشرکت سپید پیچ- در پنجره اوژن اشتهارد
37773367-8-

37775840-1
4288 نخلستان 4نارنجستان فعال37773337-37775840

296-1295 تاکستان 3تنگستان فعال437773870-37773870میاندشتی-  نوذر مرتضویصنایع فلزیصافی دیالیز هموفان مدی تک سیساشتهارد

1299تاکستان فعال3777138837776388جهانگیر کاتوزیصنایع فلزیگاز نفت- فیلتر صنعتی تعاونی شرکت مسکن کارکنان شرکت دیلمان فیلتراشتهارد

1308A-309B تنگستان 3تنگستان فعال3777385237773515لیال قاسمی وقار- محمد رضا قمری صنایع فلزییاتاقانیاتاقان سازان پارس تهراناشتهارد

1309A تنگستان 3تنگستان فعال737777298-37776286مهدی قمریصنایع فلزیکرکره اتوماتیک فروشگاهی و صنعتیشرکت آسن کرکره غرباشتهارد

حسن محمد کاشیصنایع فلزی(پمپ آب)رادیاتورشوفاژ آلومینیومیشرکت مهندسین مشاور آبران کاوهاشتهارد
37774390-

1,37774930-31
312-2311 تاکستان 4تنگستان فعال37774391

اشتهارد
 )شرکت گروه تولیدی و صنعتی آگرا گاز آسیا 

(کامکار همیار
a324A 324 ق 5حافظ غربی تنگستان فعال3777756037777563سید حمید رضا حسینی فرصنایع فلزیانواع پکیج آبگرمکن اجاق گاز

324Bفعال8837774280-37774280عباس امیر حسینیصنایع فلزیانواع اجاق گازهمگان کار صنعتاشتهارد

328فعالمحمد خاکشورصنایع فلزیشمش آلومینیومخاکشوراشتهارد



شماره قطعهآدرس وضعیتفکس کارخانهتلفن کارخانهنام مدیر عاملرشته صنعتمحصول تولیدینام شرکت یا کارگاه تولیدیشهرک

لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی استان البرز

اشتهارد
فیلترهای  )شرکت تولیدی ورق مشبک آرین مبین

(صنعتی آذربایجان
2331 تاکستان 3 حافظ غربی تنگستان 1فاز فعال2-37776891هانیه رحیمیصنایع فلزیانواع ورق مشبک فلزی

334-3333 تاکستان 4تنگستان فعال3777341937775949-37775948احمد ادیب زاده صنایع فلزیقطعات ریخته گری باالیاژهای مس- تسمه پروانه شرکت جام ریزاشتهارد

336-335فعال37773419احمد ادیب زاده صنایع فلزیقطعات ریخته گری باالیاژهای مسشرکت جام ریزاشتهارد

339-3338 تاکستان 4تنگستان فعال4637773176-37775145حسین  مرسلوئی -محمد رضا امیری صنایع فلزیماشین دوخت پالستیک- پایه چراغ خیابانی و پارک روشنایی نور- مرسلوئی اشتهارد

اشتهارد
تموج صنعت - آب و صنعت البرز پالستیک اشتهارد 

تهران
340فعالفرهاد خادمیصنایع فلزیشیراالت بهداشتی

فعال2,3777319437773241-37773241حسین خاکساریصنایع فلزی(بوش سیلندرپژو)قطعات خودروشرکت واال قطعه آریااشتهارد

344-343-364-

345-346-347-

348-362-363

4 تاکستان 4تنگستان فعال1537773215-37773212عباس امیر حسینیصنایع فلزیماشین لباسشویی، اجاق گازهمگان  کارصنعت اشتهارد

349-350-351-

352-353-354-

359-360-361

358-357فعال37774051ابراهیم ملکوتی خواهصنایع فلزیدوچرخه بزرگسالصنعتی تحقیقاتی قوای محرکه تالشاشتهارد

(نصراله وسیروس  ومهدی   اله  داد)صنایع فلزیتجهیزات جوشکاری احتراقی(نصراله وسیروس  ومهدی   اله  داد)کاهنگان مهراشتهارد
37776029-37776074-

37776128-9
1365 تنگستان 4تنگستان فعال37776029-37776074

حیدر رنجبرصنایع فلزیتوری حصاری و مرغیشرکت مهندسی دنا صنعت دقت اشتهارد
37775139-32-36-

7773236-7
1366 تنگستان 4تنگستان فعال

369-368-4367 تاکستان 4تنگستان فعال777343537773932-3-37773930فریبرز خادمیصنایع فلزیشیراالت چدنی واتصاالتشرکت نهر آب گستر اشتهارداشتهارد

1375 نگارستان 3دشتستان فعال3777539837775398احمدصبوحی کاشانی- رامین فتحیصنایع فلزیپله برقیشرکت فتحی الماساشتهارد

شرکت تولیدی و صنعتی آلیاژ ریزاناشتهارد
قاب عقب و جلو بلوک سیلندر - ماهک گیربکس پراید 

(انتقالی از کمالشهر) آلیاژریزان- پژو 
1378 نگارستان 3دشتستان فعال2137776083-37776120لطف اله آقاییصنایع فلزی

381فعال3777503637775036-37775038پرویز حسن و حسین اردوئیصنایع فلزیآبکاری کروم، نیکل، گالوانیزهشرکت آریان فرایند سیستماشتهارد

فعال4037775935-37775935سید محمد علی ابراهیمیصنایع فلزیقوطی های اسپریایران نسترن- شرکت ارواد اشتهارد
382-383-384-

394-395-396



شماره قطعهآدرس وضعیتفکس کارخانهتلفن کارخانهنام مدیر عاملرشته صنعتمحصول تولیدینام شرکت یا کارگاه تولیدیشهرک

لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی استان البرز

392-1386 نگارستان 3دشتستان فعال5-37773374دارا طایفه سرداریصنایع فلزیسیم بکسل و سیم مهاریشرکت پوالد سیم اشتهارد

391-387فعال3777618437773292غالمرضا منصوریصنایع فلزیسیم و کابل برقشرکت صنایع نیرو کابلاشتهارد

390Aفعال3777329737773298-37773209پرویز ذاکر شهرکصنایع فلزیمشعلهای گازی و گازوئیلی(ساختمانی و تأسیساتی شهرک)مشارکتی ری شهرک اشتهارد

411-410فعال3777658337776583حمید نثاری اشکزری- مسعود اکبری صنایع فلزیدرب قوطی اسپریتولیدی صنعتی و قوطی سازی رنگین فلزاشتهارد

3418 نگارستان 4نگارستان فعال637773786-37773784حمید رضا عباسیصنایع فلزیریخته  گری قطعات چدنی خودرو- سیلندر - قطعه پراید شرکت سهند ریخته گراشتهارد

430فعال937774575-37773238علیرضا قنبرنژادصنایع فلزیتابلو برق- دیزل ژنراتور ورله های حفاظتی شرکت الی بیداشتهارد

437فعال3777325337774988-37773258حسین حاج محمد علیصنایع فلزیگیت وسیت سوپاپ موتور خودرو- قطعات خودروگیت  و سیت  سوپاپ  موتورپارس اشتهارد

439فعال3-37773492علی اصغر اکبرزادهصنایع فلزیجرثقیل سقفیحسن   قیصرپور هنجنی اشتهارد

440فعال637774661-37773245بهروز محمدیصنایع فلزیاسکلت فلزیشرکت سازه سازان تهران اشتهارد

481فعال777320837774433-37774433داریوش معارفیصنایع فلزیدستگاههای ارتوپدی وبخور- دستگاه بوخور(پایا تحریر  )شرکت صفا پخش تهران اشتهارد

علی سجادیصنایع فلزیتیوپ آلومینیومیشرکت مژده شیمی اشتهارداشتهارد
37775654-37775653-

37774460
503-488فعال37775653-54

اشتهارد
شیمیایی )فرآورده های الستیکی کار و تالش الوند 

(یافته های نوین
495-494فعال37773560حمید آقا محمد صادقصنایع فلزیدسته موتور

497-496فعال3777902637774946مهدی ستاری خواصصنایع فلزیکلید مینیاتوری(خیابانی)لنان نماد صنعت تجارتاشتهارد

520-519-518فعال9-837773626-37773626-37775734سیدجالل  طبائی ایالوصنایع فلزیاسکلت  فلزی شرکت حدید سوله پارساشتهارد

اشتهارد
پارس فرآمد - آفتاب اکباتان - اکباتان گستران آفتاب

معین
536-521فعال3777321137773231شروین موذنیصنایع فلزیشیلنگ آتشنشانی

522فعال537774344-37774341منوچهر فرید پیمانصنایع فلزیموتورسیکلت چهارزمانه ودوچرخه( سینا توزین  )شرکت انرژی موتور اشتهارد

557فعال37773230صنایع فلزیظروف الومینیومی(هواناب)شرکت صنایع آلومینیوم ابتکار پویا اشتهارد

مهدی جابریانصنایع فلزی(تولیدمقوا)انواع نبشی ومیلگرد آهنیشرکت مجتمع فوالد آریا ذوباشتهارد
37774553-

4،37776977-8
فعال37774554

578-577-576-

558

614-613فعال237773401-37773401احمد جعفریانصنایع فلزیمواد اولیه صنایع آبکاری شرکت تولیدی نیکل فرآینداشتهارد

625فعال37773190صنایع فلزیانواع ریخته گری فوالد وآهنآذرین ذوباشتهارد

641فعال37773527صنایع فلزیواکس محافظ کابل های مخابراتیشرکت پارافین صنعتی آذرخش شرقاشتهارد

فعال3777330937775509خسرو گودرزیصنایع فلزیسوله واسکلت فلزی- ساخت سازه های فلزی شرکت کارخانجات اسکلت فلزی سامان سولهاشتهارد
 2حسابی شرقی بعد از ابوریحان کوهستان 

3کوهستان
676-677

فعال937775177-37775178محمد رضا شمشیری میالنی- مسعود حسینی ومحسن   بهرام - اسماعیل رضاییصنایع فلزیتسمه ومیلگردفوالدیشرکت دانا صنعت فجراشتهارد
 2حسابی شرقی بعد از ابوریحان کوهستان 

3کوهستان
678
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اشتهارد
شرکت تولیدی صنعتی پویا - شرکت البرز صنعت 

خدابنده لو- مخزن 
687فعال8-37778156خدابندهصنایع فلزیشمش بیلت فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی

اشتهارد
خانه سازان )شرکت مهندسی و ساخت پارس سازه 

(آبیاری ماشین )(ماهان
سید مهدی حسینیصنایع فلزیسازه های فلزی

37775073-

4،37773410-3
فعال37773410

 2حسابی شرقی بعد از ابوریحان کوهستان 

2سروستان 

691-692-693-

694-695-696-

697-698-699-

700-701-702-

703-708-709

707فعال37777519رضا غالمرضائیصنایع فلزیشمش پالتینفنی مهندسی در کاوشاشتهارد

شرکت صنعتی ماهکار فلزاشتهارد
انواع مقاطع فوالدی ونبشی و ناودانی و پروفیلهای فوالدی 

در سایز های مختلف
فعال4,3777338637773385-37774132سید صالح شهرستانیصنایع فلزی

 2مالصدرای شرقی بعد از ابوریحان کوهستان 

4سروستان 

710-712-713-

720-721

فعال3777783637777839علی اکبر میرزائیصنایع فلزیسنگ منگنزذوب کاواناشتهارد
 2مالصدرای شرقی بعد از ابوریحان کوهستان 

4سروستان 

722-723-724-

725

شرکت تولیدی آلیاژ جوش براناشتهارد

ورق های ضد سایش وجوشکاری غلطک

ورق آهن به روش نورد بازسازی قطعات به روش متال - 

اسپری

فعال337774580-37774581امیر داوریصنایع فلزی
 گل 2حافظ غربی بعد از ابوریحان گل آرا 

1آذین 
1375

فعال437775956-37774672وحیدبهرامیان- مقصود اکبریصنایع فلزیقوطی فلزی موادشیمیایینیکا پروفیل پارسیان- شرکت رنگین فلز اشتهارد
 گل آرا 2حافظ غربی بعد از ابوریحان گل آرا 

5
1380-1381

فعال3777361137773612-37773509محمدتقی عابدیصنایع فلزیقطعات صنعتی ازفوالد الیاژیشرکت تولیدی صنعتی ریخته های نسوزاشتهارد
 گل 2حافظ غربی بعد از ابوریحان گل آرا 

1آذین 
1387

1387/2فعال137774532-37774530مجید کرمیصنایع فلزیپمپ اب و سمپاش موتوریشرکت ویسمن اشتهارد

فعال77710937777109-37773510رضا قنبریصنایع فلزیکاسه نمد دستگیره ولوازم جانبی کرکره برقیشرکت ماشین سازی دیدگاهان غرباشتهارد
 گل 2حافظ غربی بعد از ابوریحان گل آرا 

1آرا
1390/1B

محمد صادق افراصنایع فلزیقطعات صنایع برودتی و حرارتی لوازم خانگیشرکت برودت صنعت البرزاشتهارد
37773718-37776517-

18
فعال37773718

 گل 2حافظ غربی بعد از ابوریحان گل آرا 

2آذین
1390/7

فعال3.77765E+15محمد صادق افراءصنایع فلزیلوله ساکشن یخچال و لوله مسی و آلومینیومیشرکت مهندسی و تجهیز ارم برد صنعت نویناشتهارد
1390/7-

1390/12

صنعت پژوهان کیا- شرکت آلومینیوم فراساز کیا اشتهارد
ریخته گری وتولید قطعات المینیومی

سرسیلندر خودرو  پراید- 
فعال637773517-37773885مهرداد عضو امینیان  محمد اشوری  صنایع فلزی

1390/16-

1390/17

فعال3777349137774312فرزاد امیر-  احسان ثقفیصنایع فلزی( انواع کابینت  ومیزتلویزیون)جرثقیل سقفیمهندسی سدیدکاران صبااشتهارد
 گل 2حافظ غربی بعد از ابوریحان گل آرا 

2آذین
1400-1401

فعال3777459637773861-37773499عبدالرضاتوکلیصنایع فلزیتجهیزات  سیستم  آبیاری  تحت فشارشرکت آب آرااشتهارد
 گل آرا 3غزالی غربی بعداز ابوریحان گل آرا 

1

1424-1425-

1426
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اشتهارد
تعاونی مسکن کارکنان شرکت مهندسی حفار چاه 

(حفاری دریان  )جنوب 

تعمیر و ساخت تاسیسات سرچاهی

شیر االت صنعتی ولوازم حفاری- 
فعال937773659-37773650-37773539احمد فاطمیصنایع فلزی

 گل آرا 3غزالی غربی بعداز ابوریحان گل آرا 

5

1430-1431-

1432

1439-1438فعال37773885صنایع فلزیسرسیلندرشرکت آلومینیوم فراساز کیااشتهارد

1531/1Aفعال37778248(صحرایی)لیال کریمیصنایع فلزی(آب سرد کن و لباس شویی و پنکه)لوازم خانگیشرکت توفیر صنعتاشتهارد

قاسم قلیچصنایع فلزیلوله  وپروفیل  آهنی شرکت تولیدی و بازرگانی محکم  لوله  اشتهارداشتهارد
37777063-

5،37773975-6
فعال37777063

 3حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

5گلرخ 

1557-1558-

1576-1577

فعال837773048-37773046سیامک بنازادهصنایع فلزیماشین حساب  و ساعت الکترونیکی- ماشین های اداری(هداشیمی تهران )شرکت پارس حساب اشتهارد
حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

3گلشید 3

1563-1564-

1570-1562-

1571-1572

شرکت ماهان پالست آسیااشتهارد
انواع گرانول وکامپاوندپالستیکی - نوار دور شیشه 

وشیلنگ آب
فعال337774004-37774001ماهان کانتصنایع فلزی

 3حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

1گلرخ 
1567

فعال3777373837773707محمد راجیصنایع فلزیسوله و سازه های فلزی شرکت ابتکار فوالد سازان اشتهارد
 3حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلشن

1گلشن

1677-1678-

1679

فعال37773167امید نیسیصنایع فلزیپارافین  جامدشرکت تولیدی پارافین یاس توانااشتهارد
مالصدرای غربی غربی بعد از عالمه جعفری 

3گلبن2گلشن
1710C

1715فعالمجید طهماسبیصنایع فلزی(شارالکدار)سیم الکی پویان نوتاشاشتهارد

فعال3777393437775580-37773033محمد رحیمیصنایع فلزیدستگاه کوره القاییتعاونی تولیدی کوره شهاباشتهارد
غزالی غربی بعداز عالمه طباطبایی 

1گلچین2گلریز
1448

فعال37773064همایون امیری زنجانیصنایع فلزیتیغ اره عمودبر- تیغه اره نواری چوب بریشرکت تهران اره اشتهارد
غزالی غربی بعد از عالمه طباطبایی 

1گلریز 2گلریز
1465

اشتهارد
جمیل کارتن - تعاونی تولیدی صنایع مفتولی اشتهارد 

تهران
فعال3777350837774263-3-37774262دکتر منصور حیدریصنایع فلزیسیم جوش- کارتن 

غزالی غربی بعداز عالمه طباطبایی 

2گلچین2گلریز
1467/1A

1467/11فعالرضا میچانیصنایع فلزیجرثقیل سقفیرضا میچانی(آبان بلور)اشتهارد

اشتهارد
حادث )  (پرشیارنگ)شرکت نگین چوب قائم 

(پالستیک

روکش ام دی اف و نئوپان با - تخته ام دی اف نئوپان

ورق مالمینه
فعال3777366037774632   ، 37776126رضاحسنیصنایع فلزی

غزالی غربی بعداز عالمه طباطبایی 

5گلریز 2گلریز

1481-1482-

1483

حسین زیاد لوصنایع فلزیدیسکهای فشردهشرکت کرانه تجارت بین المللاشتهارد
37775931-3-

37775922-5
فعال7775931-3

حسابی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلریز 

4گلچین3
1506

(آتی مهر)شرکت سرآمد طب پارایه اشتهارد
دستگاه بیهوشی و تنفس - لوازم یکبار مصرف پزشکی

مصنوعی و درمان تنفسی
فعال437776521-37776521مراد خزایی و ابراهیم حسن آبادی- قاسم عباسپورصنایع فلزی

حسابی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلریز 

4گلچین3
1507

1589فعالعطا اله محمدلو و ولی نصیریصنایع فلزی(صنایع غذایی )قطعات ماشین آالت بسته بندیشرکت ساخت قطعات و ماشین سازی نصر پیروز تهراناشتهارد

1592فعال37777310ناصر سقراطیصنایع فلزیفرم دهی انواع فلزات بروش کشیدن(ساالر ترانس تهران)سامان تجارت هیراد اشتهارد

فعال3777523237775232آرمین عبدالهی صنایع فلزیاسکلت فلزیجواد خانیاشتهارد
مالصدرای غربی بعد از عالمه طباطبایی 

3 گلزار3گلبرگ 
1612/11

1612.15فعال2-37775380محمد عنایتیصنایع فلزیسیستم گرمایشی خودروشرکت فروزش پخشاشتهارد



شماره قطعهآدرس وضعیتفکس کارخانهتلفن کارخانهنام مدیر عاملرشته صنعتمحصول تولیدینام شرکت یا کارگاه تولیدیشهرک

لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی استان البرز

فعال3777622537776224سید احسان رسولی- حمیدرضا صالحیصنایع فلزیکشش مفتولشرکت پارس فوالد سیماشتهارد
مالصدرای غربی بعد از عالمه طباطبایی 

1 گلبرگ 3گلبرگ 
1640

اشتهارد
لیزینگ )شرکت تولیدی صنعتی کابل افشان پاسارگاد 

(نیکان صنعت پیام
1642فعال37774293نیک سیرتصنایع فلزیسیم وکابل

فعال837774073-7773727-37774072مهردادشریف بختیار-صالح جعفری صنایع فلزیپیچ و مهره واشر وفلنج-پیچ ومهره صنعتیشرکت صنایع فوالدی بستاروناشتهارد
مالصدرای غربی بعد از عالمه طباطبایی 

5 گلبرگ3گلبرگ 
1650-1651

اشتهارد
صنایع بسته بندی نیکان قوطی )قالبسازان  شایان صنعت 

(کوشاموتورکرج   ) (تهران
فعال3777314237773891-2-37773891فرهاد اسدیصنایع فلزیط راحی  ومونتاژموتورسیکلت -قوطی کنسرو ماهی

مالصدرای غربی بعد از عالمه طباطبایی 

4 گلزار3گلبرگ 
1652

اشتهارد
ابی ستون اشتهارد )شرکت تولیدی گرد روی پارس 

(جمشید تجاسب)(
فعال737775107-37775105سعید قدوسیصنایع فلزیگرد روی میکرونیزه

مالصدرای غربی بعد از عالمه طباطبایی 

4 گلزار3گلبرگ 
1654

1657فعال37773134بیژن محبیصنایع فلزیماشین االت خط رنگشرکت صنایع کاربری نما پوش هاموناشتهارد

2531/9فعال8-37774667قادر بهرامیصنایع فلزیکاغذهای روغنی پارافینه لمینت ومومیشرکت یراق کاغذاشتهارد

اشتهارد
عباس  )شرکت تولیدی صنایع استیل شاندرمن پارت

(ناصر  مقصودی   ) (اکبری 
2577فعالناصر مقصودی- عباس اکبری صنایع فلزیقوطی فلزی

1 گل افشان2حسابی غربی بعد از فارابی گلچهرفعال837774797-37774790محمد جواد امینیصنایع فلزیلنت ترمز وکالچ(آسا قطعه  )شرکت آسا پارت اشتهارد
2669-2682-

2685

1گل افشان2حسابی غربی بعد از فارابی گلچهرفعال337773792-37773091علی قمی اسکویی صنایع فلزیسیم الکی و مسی و الومنیومیآتروالکتریک- شرکت صنایع راما پارسیان اشتهارد

2670-2671-

2672-2673-

2680-2681

تولیدی بازرگانی نوران صنعت ایرانیاناشتهارد
انواع کلید و پریز ساختمان،سیم و کابل -قطعات الکتریکی

برق
12678گلچهر2حسابی غربی بعد از فارابی گلچهرفعال5-537774844-37774844داود جهانبخش  سعیدی-محمدرضا معصومی صنایع فلزی

3612فعال37775692فرزانه محمدیانصنایع فلزیقالپاق چرخ،پره فن خنک  کننده،زه دوربدنه وسایل نقلیهشرکت الماس درخشان سبزاشتهارد

13625نیلوفر2غزالی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر فعال37776369-7037776370-37776369مجید محسنیصنایع فلزیسی دی اورجینالداده پردازهنرشرقاشتهارد

فعال3-37776950-37776953محمود دهقانصنایع فلزیلوازم قنادیجنت سام و محمود دهقان-سام یارتجارتاشتهارد
 3حسابی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر

5نیلوفر
3660

شرکت فراگستر بیستوناشتهارد
پایه فلزی روشنایی و -دکل های تلسکوپی و مخابرات 

مخابراتی
13667نسیم2حسابی غربی بعداز خواجه نصیر صبا فعال437775104-37775102حبیب اسحاقی ورجب  خراسانی ساس کلومی- علی فتورچیصنایع فلزی

اشتهارد
محور  )شرکت تولیدی محور سازان گروه کوشا 

(کاران کوشا 
1نسیم2حسابی غربی بعداز خواجه نصیر صبا فعال437774990-37774991ظهیر ظهیریصنایع فلزیاکسلهای جلووعقب خودرو

3673-3674-

3687

3684A-3677فعالسید امیر حسینیصنایع فلزیمخازن تحت فشار دوجداره کرایوجنیک(تجهیزات دلوار افزار)شرکت پویشگران صنعت جم اشتهارد

جلوه گستر کاویاناشتهارد
تولید قطعات پمپ ،توربین ،کمپرسور صنایع پتروشیمی و 

نفت
13682صبا 2حسابی غربی بعداز خواجه نصیر صبا فعال6-37777041علی خلیلیصنایع فلزی

3683Aفعالرضا بخشیصنایع فلزیظروف استیلرضا بخشیاشتهارد



شماره قطعهآدرس وضعیتفکس کارخانهتلفن کارخانهنام مدیر عاملرشته صنعتمحصول تولیدینام شرکت یا کارگاه تولیدیشهرک

لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی استان البرز

23691نسیم2حسابی غربی بعداز خواجه نصیر صبا فعال6-737773675-37773675حسن رستمیصنایع فلزیلوله وپ روفیل و قوطی اهنی(حسن رضایی  )لوله و پروفیل امید البرز اشتهارد

3696فعال37775116کامران توده فالحصنایع فلزیغالفهای تعمیری خطوط لولهشرکت مهندسی و بازرگانی شید آرین تهراناشتهارد

اشتهارد
جاویدمیکاییلی وحسن ملک زاده کندری وعلی 

(جاوید میکاییلی)رنجبرپیشه
23706نسیم2حسابی غربی بعداز خواجه نصیر صبا فعال9037773689-37773689جاوید میکائیلیصنایع فلزییراق آالت فلزی یخچال

2نسیم2حسابی غربی بعداز خواجه نصیر صبا فعال637775026-37775025داریوش جوان صنایع فلزیاسکلت فلزی- سوله و ملزومات(داریوش جوان نیارق)سوله صنعت ارشیااشتهارد

3709-3710-

3711-3716-

3717-3718
3712فعال37774462حسین شاهوریصنایع فلزی(غیرازمبلمان واثاث)انواع لوازم آالت فلزی حسین شاهوریاشتهارد

3726فعال37774525صنایع فلزی(به جز دندانپزشکی)ساکشن طبی مهندسی فرسار تجارت- شرکت پلیمر صنعت کیهان اشتهارد

3731فعال37773629ابراهیم مرجانیصنایع فلزیپمپ گریزازمرکزشرکت پمپ سازان نبراساشتهارد

3732فعالاردالن سلطانیصنایع فلزیلوازم سرویس  ونگهداری کامپیوتر(صنعت ورقکاری ساینا)شرکت فوژان اکسوم اشتهارد

فعال3777601837776017محمود اسماعیلیصنایع فلزیساکشن پزشکی- تجهیزات بیمارستانی(فرسا تجارت)شرکت مهندسی پزشکی فرسار تجارت اشتهارد
 1 نسیم 2حسابی غربی بعداز خواجه نصیر صبا 

1صبا
3745

فعال537775113-37775112نوراهلل حسنی برسریصنایع فلزیقطعات پرسی بدنه خودروشرکت برین قطعه کوشااشتهارد
مالصدرای غربی بعداز خواجه نصیر صبا 

4نسیم3
3754

3757فعالآرش شریفیصنایع فلزیدیگ بخارحرارت مرکزیطراحان و مجریان فرآیند بخاراشتهارد

3758فعال37775125داود نوید مقدمصنایع فلزیدربهای اتوماتیکشرکت پویا در سیستماشتهارد

3759فعالسیروس دباغیصنایع فلزیمیله آلومینیومیآلومینیوم رنگین ارس- شرکت رسانا صنعت اشتهارد اشتهارد

محسن کرباسفروشانصنایع فلزیانواع کیتهای تشخیص طبی وداروییپادیاب طباشتهارد
37775529-38-

37775532
1الله2غزالی غربی بعد از فردوسی الدنفعال37775529

3477-3478-

3479

23499Aالله 2غزالی غربی بعد از فردوسی الدنفعال8-837776806-37776806فرهادرحمتی گرگانیصنایع فلزیانواع لوح فشرده- سی دی فشرده تولیدی لوح فشرده قرن بیست و یکماشتهارد

3505فعالاحمد آتش پورصنایع فلزیدستگاه آب شیرین کن ودستگاه تصفیه آبپارسیان آب گهراشتهارد

فعال3777320037773109داوود توحیدلوصنایع فلزیپیچ و پالک ارتوپدی(داود توحیدلو)پرشین توحیداشتهارد
 1 الله 2غزالی غربی بعد از فردوسی الدن 

1الدن 
3520

33531الله 3حسابی  غربی بعد از فردوسی الدنفعال37776124حسین نهالیصنایع فلزیتخت احیا  نوزاد- بیمارستانی-چرخ بچه شرکت مهندسی پزشکی دنیای طب اندیشاناشتهارد

3950فعالصنایع فلزیرابیتس فوالدیسیم و کابل سازان یکتا کرجاشتهارد

3951فعالمحمد امامی جوقانی- حبیب فخیم یوسف نیا صنایع فلزیتراشکاریشرکت دمیر چیان آذراشتهارد

3969-23963ارغوان3غزالی غربی بعد از نظامی ریحانفعال937776483-37776486احمدی نیاصنایع فلزیورق گالوانیزهشرکت تولیدی ورق سپیدار ارمغاناشتهارد

3990فعالعباس معدنیصنایع فلزی(فلزات رنگین)انواع پروفیل غیرآهنیآلومینیوم صنعت سپهراشتهارد

3996فعالحسین قربانلوصنایع فلزیمخازن پاالیشگاهی،مخازن استیل جهت نگهداری مایعاتقربانلواشتهارد

3997فعالحمید رضا یونسیصنایع فلزیباسکول الکترونیکی وترازوحمیدرضایونسیاشتهارد
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4005فعالعباس و اکبر سوار کوبصنایع فلزی(غبارگیری )ماشین االت تصفیه کننده هواسوار کوباشتهارد

فعالاصغر ولی پورصنایع فلزی(کیلوولت33تا)تابلوی برق فشارمتوسط شرکت آسیا بهین برقاشتهارد
4011-4017-

4025

4014فعالصنایع فلزیفرم دهی فلزات به روش کشیدنشرکت فوالد ریزان شمساشتهارد

4028-4027فعالسعید تقی زاده انصاریصنایع فلزیفروسیلیکوباریمتقی زادهاشتهارد

3854فعال37774078بیاتصنایع فلزیاسکلت فلزی و سولهسازه های کیش فوالد آریااشتهارد

3860 سنیل2حسابی غربی بعد نظامی سوسن فعال3777749537777496محمد حسن جوان پاکصنایع فلزیپروفیل الومنیوم ،در و پنجره الومنیوم و نمای شیشه(آلوم تاب)شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاور میانهاشتهارد

3211فعال4-37776703احمدآجرلوصنایع فلزیانواع دستگاه تهویه مطبوعتعاونی مهر صنعت دانش یاراشتهارد

23212 سپیدان 3غزالی شرقی بعد از میرداماد سپهرفعال3777586437775865پژمان ابریشم باف-ابوالفضل زاقوییصنایع فلزیتجهیزات آبیاری تحت فشار-اتصالت  آب و فلنجشرکت در کاال ایرانیاناشتهارد

3213فعالاکبر حاجی بیگی- مسعود یوسفیان امیر خیز صنایع فلزیشیراالت بهداشتیحاجی بیگیاشتهارد

3224فعالسعید رسولیصنایع فلزیماشین آالت کشاورزیرسولیاشتهارد

3225فعالسید علیرضا صمدیانصنایع فلزیفیلتر روغن و هواشرکت تولیدی امید صافی تهراناشتهارد

13228 سپهر3غزالی شرقی بعد از میرداماد سپهرفعال30-37775829علیار کردی لوصنایع فلزیدرب و پنجره دوجدارهآریا منظر- شرکت بهفر صنعت تابان اشتهارد

23231 سپیدان 3غزالی شرقی بعد از میرداماد سپهرفعال3.77767E+1537776703غالمرضا حمزهصنایع فلزیقطعات ادوات کشاورزی و قطعات فرغونغالمرضاحمزهاشتهارد

3232فعالمحمد تقی شاه پسندی سیاوشانیصنایع فلزیقطعات وسائل گازسوزشاه پسندیاشتهارد

3235فعالسید رضا موسویصنایع فلزیترازو وباسکولهای دیجیتالیشرکت رایان تراز دامغاناشتهارد

3236فعال37776984صفر ندریصنایع فلزیقزن قفلی چنگال وقالبصفر ندریاشتهارد

3241-23240 سپیدان 3غزالی شرقی بعد از میرداماد سپهرفعال237775540-37775541اکبر زادعلی اصغر انباردانی فردصنایع فلزیانواع لوال ویراق آالتاکبر زادعلی اصغر انباردانی فرداشتهارد

علی اصغر رمضان-محمدرضا سلطانیصنایع فلزیشمش آهنشرکت آرام فوالد ماموتاشتهارد
37776641-37776643-

37776673
23250 سپیدان 3غزالی شرقی بعد از میرداماد سپهرفعال37776684

3253فعالرشید باقریصنایع فلزینوردمیلگردآهنی(رشید باقری)رشیدباقری وعلی عبدالهیاشتهارد

اشتهارد
مهندسی فن )شرکت مهندسی فن آور فوالد کار الوند 

تأمین ماشین آسیا (آور معادن وفلزات

سازه های فلزی و -تجهیزات کارخانه های فوالدی

تجهیزات فلزی
3غزالی شرقی بعد از میرداماد سپهرفعال937774802-37774800سعد شمس الدینصنایع فلزی

3263-3264-

3265-3266-

3267-3268-

3272-3273-

3274
3271فعالصنایع فلزیمصنوعات مفتولیشرکت مش سازان حدید استیلاشتهارد

3278فعال2-37776851حسن وشهاب زنجانیصنایع فلزیسیستم گازسوزخودروحسن وشهاب زنجانیاشتهارد

3279فعال4-377749414مسعود خدادادیصنایع فلزیپرسکاری انواع فلزاتشرکت شایان قطعه فجراشتهارد
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3280Aفعالصنایع فلزیشمش  چدنشرکت تولیدی روان کاران پارس شیمی کاروناشتهارد

3281فعال37775614امیر حسین احمد بیگیصنایع فلزیانواع اسکلتهای فلزی وسولهاحمد بیگیاشتهارد

3282فعالیداله ایمانیصنایع فلزیتراشکاریشرکت سهند قطعه پارساشتهارد

شرکت صنعتی تیان گاز استیلاشتهارد
انواع دیگ و کباب پز -تجهیزات آشپزخانه صنعتی

وسرخکن صنعتی
43286سپیدان 3غزالی شرقی بعد از میرداماد سپهرفعال1937775820-37775818یاسر بابائیصنایع فلزی

13287صنوبر2غزالی شرقی بعد از میرداماد سرو فعال937776995-37776996سعید صفرزادهصنایع فلزیساخت دکل های انتقال نیرو(پایا پودر پارس  )شرکت پرشین سازه پرتو اشتهارد

3293فعالعلی فتوره چیصنایع فلزیقطعات گالوانیزه آهن(کاوه طالئی یاران)فراگستر بیستون اشتهارد

13294 سرو1غزالی شرقی بعد از میرداماد صنوبر فعال37776507-3777650737774840-37774840فرزبودصنایع فلزیقطعات گالوانیزه آهن(پویا پودر پارس  )شرکت فراگستر بیستون اشتهارد

2 سرو1غزالی شرقی بعد از میرداماد صنوبر فعال337776782-37775152-37776783بهروز منصور کورش اسدزاده ورسول میرقادریصنایع فلزیاسکلت فلزی پیش ساختهشرکت مهندسین سازه فلز پایداراشتهارد

3296-3297-

3304-3305-

3309-3310

 سیم نور پویااشتهارد
کابل محافظ حاوی -OPGWکابلهای مرکب فیبر نوری 

فیبر نوری
1صنوبر2غزالی شرقی بعد از میرداماد سرو فعال3777487237774871رضا شرقیصنایع فلزی

3298-3299-

3302-3303

اشتهارد
ابراهیم قاضی خانی و زین )شرکت هموار سازه ایمن

العابدین
1 سپند 2حسابی شرقی بعد از میرداماد سبالن فعال3777628837776289عامریصنایع فلزیانواع سازه های فلزی و تیر ورق

3376-3389-

3390

2حسابی شرقی بعد از میرداماد سبالن فعال937776147-37776148-37776143حسین خاکساریصنایع فلزیانواع ریخته گری قطعات آلومینیومیشرکت تولیدی تارا ذوباشتهارد
3385-3386-

3394-3395

3388-23387حسابی شرقی بعد از میرداماد سبالن فعال637775263-37775264منصور رهبریصنایع فلزیقطعات فلزی شبکه برق،نفت،گاز وپتروشیمیشرکت یراق آوران پویااشتهارد

53391سبالن2حسابی شرقی بعد از میرداماد سبالن فعال3437776934-33-37776932سید رضا جعفر الجزایریصنایع فلزی400دریل وانگن آی ار دی شرکت رهاورد صنعت حفاری ایرانیاناشتهارد

23400سهند2حسابی شرقی بعد از میرداماد سبالنفعال837776268-37776265علی سقراطیصنایع فلزیانواع قوطی فلزی-چاپ روی ورق فلزاتشرکت تولیدی بازرگانی کن آسا فلزاشتهارد

53405سبالن2حسابی شرقی بعد از میرداماد سبالن فعال3777374137773747مجید غنی پورصنایع فلزیتابلوهای برقشرکت مبنا برق البرزاشتهارد

3411فعالمظفر میرزائی بکتاشصنایع فلزیبازیافت طالونقره ازلجن الکترولیزمس کاتدمظفر میرزائی بکتاشاشتهارد

3413فعالامیر حسین سبحانی و علی نعمتی و داود سلمان زاده-امیر حسنصنایع فلزیریخته گری آلومینیوم(امیر حسن و امیرحسین سبحانی)آروین صنعت افقاشتهارد

فعال737775326-37775224علی ناصری فرصنایع فلزیریخته گری قطعات چدنی وفوالدیشرکت بهساز فوالد تهراناشتهارد
مالصدرای شرقی بعد از میرداماد 

3سهند3سبالن

3428-3429-

3415-3416

3417فعالحسین طریقیصنایع فلزیریخته گری آلومینیوم و چدن سفیدشرکت دنا صنعت پاسارگاداشتهارد

3430فعال37777308مصطفی حکمت دان و محمد زارع شحنه صنایع فلزی(مفتول مس)میله مسی شیخلراشتهارد

3437فعال37776589داریوش پاشاپورصنایع فلزیباطری خودروشرکت تولیدی صنعت باتری دلفیناشتهارد

53439سبالن2حسابی شرقی بعد از میرداماد سبالن فعال237777140-37777140علیرضا عباسیصنایع فلزیقطعات چدنی خودروفوالد آذین سهنداشتهارد
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3452-3441فعال4-37778531علی جهان افروزصنایع فلزیآلیاژهای سلیسیوم و منگنز(ریخته گری دقیق پوالدیر )آلیاژ سازان اشتهارد اشتهارد

فعال37775671مهدی مرتضویصنایع فلزیشیراالت فوالدیآذرنگ پوالداشتهارد
3442-3451-

3457

فعال937774096-37774095پیمان حاجیانصنایع فلزیریخته گری فوالد و چدنشرکت فوالد چدن آذراشتهارد
مالصدرای شرقی بعد از میرداماد 

3سهند3سبالن
3443

3446-3445فعالمحمد صادق توکلیانصنایع فلزیشمش آلومینیومتوکلیاناشتهارد

3449فعالصنایع فلزیپروفیل الومینیومیشرکت پروفیل سازان اجاقاشتهارد

3458-3450فعالجعفر قاسم و حمید خطیبیصنایع فلزیریخته گری فوالدی واهنشرکت آذرتاش فوالداشتهارد

3454Bفعالجمال و میر کمال و محمد حسینیصنایع فلزیانواع ریخته گری فوالد وآهنجمال و میرکمال و محمد حسینیاشتهارد

بهریزان صنعت پارسیاناشتهارد
ریخته گری انواع فلزات ابکاری -شمش فوالد و چدن

سخت کاری وتراشکاری قطعات فلزی
فعال637775237-37775235غالمعلی اسد پورصنایع فلزی

مالصدرای شرقی بعد از میرداماد 

5سبالن3سبالن
3455

 آلیاژهای نشکن سازاشتهارد
-فروسیلیکو منیزیم و آلیاژهای چدن نشکن و شمش فوالد

ریخته گری فوالد آهن وفلزات رنگین
فعال237776064-37776061علی جهان افروزصنایع فلزی

 3مالصدرای شرقی بعد از میرداماد سبالن 

4سهند 
3456

فعال937776348-37776345عبد الرسول احمدیصنایع فلزیریخته گری و ماشینکاری قطعات آلومنیومی خودروشرکت مهندسی آهن پیشگاناشتهارد
مالصدرای شرقی بعد از میرداماد 

5سبالن3سبالن
3468

1293-1294حافظ غربی بعد از عالمه جعفریفعال3777622337776222محمد رضا وطنیصنایع فلزیشمش فوالدیشرکت صنعت ذوب نوراشتهارد

1295فعال37778930شهرام نصیریصنایع فلزیماشین آالت شستشوپارس ماشین پاسارگاداشتهارد

234-233غیرفعال37775101مهرداد صدقانی- داریوش قناد - فرهاد جهانیانصنایع فلزیدکلشرکت گازهای صنعتی مازیاراشتهارد

244غیرفعالجمشید عسگریصنایع فلزیتراشکاری،عملیات سخت کاری فلزاتشرکت عملیات حرارتی پوالد صنعتاشتهارد

264-263غیرفعال37777115صنایع فلزیانواع یخچال وفریزرسدوساشتهارد

265غیرفعال3-37773782صفریصنایع فلزیلنت ترمز کفشکی و دیسکی( آریان  کوشش)به ورزان صنعت آسیا اشتهارد

293غیرفعال37775022  - 37775254سید محمد حسینی- مظفر طولمی - ناصر قلندری صنایع فلزیشیرآالت چدنی(بهین صنعت صبا)بانک ملی شعبه صبا اشتهارد

320-319غیرفعالمصطفی امینیصنایع فلزی(کیلوولت33تا)تابلوی برق فشارمتوسط تامین تابلو اشتهارداشتهارد

330غیرفعالصنایع فلزیریخته گری چدن سفیدلیا ذوباشتهارد

332غیرفعالحسین براتی فرصنایع فلزیظروف استیلبراتی فراشتهارد

3337 تاکستان 4تنگستان غیرفعال3777415737774157عباس ناصریصنایع فلزی گرمی دیجیتال50و35ترازوی تندر اصل صنعت- شرکت تندر صنعت غرب اشتهارد

342-341غیرفعالعبداله مقدادیصنایع فلزیتسمه فوالدیشرکت بین المللی آهنگر صنعت تبریزاشتهارد

397غیرفعال5-37774184صنایع فلزیانواع رنگ  وتینرصمد جبه  دارخیابانی اشتهارد

398غیرفعال37773623صنایع فلزیجک هیدرولیکشرکت پیروزان صنعت نیکواشتهارد

1399 دشتستان 3دشتستان غیرفعال937774278-37774278علی اصغر انوشهصنایع فلزیدستگاه آب شیرین کن ودستگاه تصفیه آبشرکت رسوب آب پویااشتهارد

417غیرفعالصنایع فلزیساخت انواع موتورسیکلت(جهان دوار)شرکت کوشا سیکلت رازی اشتهارد

424-423غیرفعالصنایع فلزیانواع قالب فلزی بروش ماشینکاریتعاونی تولیدی نمایه صنعتاشتهارد

433غیرفعال18-3777608037776117کاظم جعفر آبادی- منوچهر آموزگار صنایع فلزیریخته گری آلیاژهای پایه مسمهندسی برنزهاشتهارد
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434غیرفعالصنایع فلزیتراشکاریشرکت بهشیراناشتهارد

505-504-486غیرفعالسعید غیاثیصنایع فلزیانواع ابپاش سیستم ابیاری تحت فشارشرکت باران پاشاناشتهارد

589غیرفعالحسین افشینصنایع فلزی(کالسیک)تجهیزات ابیاری تحت فشار بارانی(آبیارافراز- شرکت آروین تاو کاال اشتهارد

646غیرفعالداود و حمید رضا آگاهی جابلوصنایع فلزیانواع باسکولشرکت کوثر شیمیاشتهارد

659Aغیرفعال2-37775030علی  یزدی  زاده وعلی  اکبررئوفیانصنایع فلزیگالوانیزه گرم قطعات فلزیشرکت صنعتی مهر توان گسیلاشتهارد

اشتهارد
نخ طالیی - شرکت تولیدی ورق گالوانیزه سپید پدرام 

نیکو
1حسابی شرقی بعد ابوریحان سروستان غیرفعال_37773917صنایع فلزیتولید نخ فرش ماشینی

662-663-664-

665

704-689غیرفعالصنایع فلزی(بجزآلومینیوم)ریخته گری فلزات رنگین شرکت سرب آذیناشتهارد

726غیرفعالخلجصنایع فلزیبازیافت آلومینیومشرکت مهندسی در کاوشاشتهارد

1374غیرفعالامید داوریصنایع فلزیمخازن تحت فشارپارس تجهیز گازاشتهارد

1383A-1384Aغیرفعالمهدی ناصحی فرصنایع فلزیرادیاتورخودروشرکت رادیاتور پنگوئناشتهارد

1383Bغیرفعالصنایع فلزیسایرماشین االت وتجهیزات عمل اوری موادغذاییشرکت فردوس سازاشتهارد

(بوران صنعت آسیا  )شرکت پاد رعد اشتهارد
کنتور دیجتال هوشمند و کلیدهای مینیاتوری

(تجهیزات برودتی و حرارتی)کلیدمینیاتوری-
غیرفعال2037774320-37774316علی دانشورصنایع فلزی

 گل 2حافظ غربی بعد از ابوریحان گل آرا 

1آذین 
1385

1390/6-1390/5غیرفعال37773669صنایع فلزیتراشکاری قطعات خودرو (پروفیل  نمای  بهار)پیشگامان صنعت خودرو فجراشتهارد

1390/15غیرفعال37774247محمد مهدی گل شریفیصنایع فلزیقیچی پنس سوزنگیرمحمد مهدی گل شریفیاشتهارد

1415-1414غیرفعال9-37774937سیروس قهرمانی وسیاوش سلطانیصنایع فلزیاسکلت فلزی پیش ساختهویل کوی سازهاشتهارد

غیرفعال7773160-7774578محسن  واعظ  زاده  اسدی- بهروزوفیروز باستی  صنایع فلزیسقف کاذب پیش ساخته الومینیومیشرکت تولیدی و ساختمانی بیصدااشتهارد
 گل 3غزالی غربی بعداز ابوریحان گل آرا 

3آذین 
1429

غیرفعالمحمد نصیرزاده بافقیصنایع فلزیمصنوعات مفتولی(کربن فلز)شرکت آلومینیوم راد پرشیا اشتهارد
1435-1436-

1437

1556غیرفعال37773522محسن معماریانصنایع فلزیسیم  سخت  آلومینیومی  هواییشرکت تولیدی صنعتی برنا کابل اشتهارد

1697-1698غیرفعالجمعه ومحمدخوافی حاجی ابادابراهیمصنایع فلزیفرم دهی انواع فلزات بروش کشیدنشرکت آغاز شیمی اشتهارد

1471-1470غیرفعالظافر نویدصنایع فلزیصفحه ستونشرکت پارس سایش نویناشتهارد

1586غیرفعالصنایع فلزیانواع آنتنموج نیکاناشتهارد

1603غیرفعالسیروس پله رودیصنایع فلزی(فلزی)ساختمان پیش ساخته شرکت سپند شهر نویناشتهارد

1604غیرفعالتفریشی صنایع فلزیشیراالت بهداشتیشرکت شش پر مینا آریااشتهارد

1612/8غیرفعال37775744یوسف نصیریصنایع فلزیفیلترهواخودرو( حسین   کوپ)یوسف نصیری بجندی اشتهارد

غیرفعال537773114-37774204مجید رنجبر محمدیصنایع فلزیقطعات پالستیکی تزریقی و پریفورم-بطری پت وبشکهاپیک سازه - شرکت تولیدی آرام پالستیک سبالن اشتهارد
مالصدرای غربی بعد از عالمه طباطبایی 

3 گلزار3گلبرگ 

1627-1628-

1629

غیرفعال937776907-37776907عباس رستمی جویاصنایع فلزیلوله آهنیتعاونی تولید ریز لولهاشتهارد
مالصدرای غربی بعد از عالمه طباطبایی 

3 گلزار3گلبرگ 
1637-1639B

2531/4غیرفعالیداله علمیصنایع فلزیگریس پمپبانک ملی- شرکت افرا پاد اشتهارد
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2562غیرفعالصنایع فلزیکمک فنرموتورسیکلتشرکت ساخت اجرای موتور سیکلت پایا اشتهارداشتهارد

غیرفعال3777311237774443مجید بدریصنایع فلزی(لعاب کاری فلزات  )پوشش لعاب روی فلزات (پوشینه روی)شرکت مشارکتی پودر مشهد و بالیشتیال اشتهارد
 گل افشان 2حسابی غربی بعد از فارابی گلچهر 

1 گلچهر 2
2677

2732غیرفعالسعید علی نوریصنایع فلزیشمش سربشرکت مهر تابان نوراشتهارد

3671Aغیرفعال6-37775835حمید رضا خطیبیصنایع فلزیتراشکاری قطعات خودروتعاونی گام خودرو شمالاشتهارد

23703نسیم2حسابی غربی بعداز خواجه نصیر صبا غیرفعال3777646237776461-37775564خسرو رحیمیصنایع فلزیفیلترهای صنعتی-مبدلهای حرارتیپرتو تبرید صنعتاشتهارد

3714غیرفعالمحمد رضا سیناییصنایع فلزیموادومحصوالت میانی تولید اهن وفوالدشرکت نورد صنعت پرشیناشتهارد

غیرفعالاحمد سمیع زادهصنایع فلزیماشین االت حفاری ومعدنیشرکت فارس ریگاشتهارد
3740-3741-

3750-3751

3746غیرفعالمجید کهزادی- رفعت صنعت شمس صنایع فلزیپروفیل الومینیومیرفعت پالستیکاشتهارد

3983غیرفعال4-37776171امیر سالمتصنایع فلزیباک بنزین خودروامیرسالمتاشتهارد

4044غیرفعالصنایع فلزیماشین االت حفاری روتاریشرکت رازان پلیمر شایاناشتهارد

23230 سپیدان 3غزالی شرقی بعد از میرداماد سپهرغیرفعال3777629237776292حمید رضا عنایتصنایع فلزیانواع تابلو فلزی-عالئم راهنمایی ورانندگیشرکت ایمن راه افضلاشتهارد

3243-3242غیرفعالجواد غالمعلی زادهصنایع فلزیابزار نقشه برداریشرکت نقشه برداری جامع سران آسیااشتهارد

3252غیرفعالعیسی علمی نژادصنایع فلزیفیلترهواشرکت پارس نسیم صنعتاشتهارد

3غزالی شرقی بعد از میرداماد سپهرغیرفعال637775594-37775592کاظم چایی چیصنایع فلزیسوله و اسکلت فلزی-سوله برای نیروگاه هاصنعتی و ساختمانی پژوهش تواناشتهارد

3257-3258-

3259-3260-

3261-3262-

3275-3276-

3277
3371-3370غیرفعالصنایع فلزیمجموعه انژکتورسازه پویشاشتهارد

3397غیرفعال37776353صنایع فلزیبازیافت ضایعات وخرده های فلزیتعاونی بازیافت و فرآوری فوالد آهن اشتهارداشتهارد

 شرکت نورد فوالد پاسارگاداشتهارد
ریخته گری قطعات فوالدی -ریخته گری قطعات خودرو

وچدنی
فعال8537774985-37774980رسول شادمانصنایع فلزی

مالصدرای شرقی بعد از میرداماد 

1سبالن3سبالن
3444

3577غزالی غربی بعد از خواجه نصیرغیرفعال337776981-37776981فرهاد کاشانیصنایع فلزیماشین کامیونشرکت آریا دیزل موتوراشتهارد

اشتهارد
- صنعتی تالش -  شرکت تولیدی صنعتی شاهین موتور

(تکاپو طب  )شایان موتور 
فعال4-37774050حسن رحیم منفردصنایع فلزیموتورسیکلت

523-524-525-

526-532-533

1467فعالغالمعلی مومن- محسن آزادی صنایع فلزیتختخواب فلزیشرکت تجهیزات بیمارستانی نیکان بهسازاشتهارد

3مالصدرا غربی بعد از خواجه نصیر صبا فعالفریدون تابش فردصنایع فلزیدیسک کالچشرکت قطعه سازان شایان کوشااشتهارد
3733-3742-

3749

4151Aفعالصفر علی رشیدی نیاصنایع فلزیماشین االت حفاری ومعدنیصفر علی رشیدی نیااشتهارد



شماره قطعهآدرس وضعیتفکس کارخانهتلفن کارخانهنام مدیر عاملرشته صنعتمحصول تولیدینام شرکت یا کارگاه تولیدیشهرک

لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی استان البرز

265قانون  - 1قانون فعال437774634-37774633بابک اسکویی- اصغروحسین تاریویردیلوومحمدتکمه داشصنایع کانی غیر فلزیلعاب پخت سوم- رنگ سرامیک تیراژه آسمان البرز-شرکت مهندسی گستره سازه نگاراشتهارد

259فعالحسین شاندیزصنایع کانی غیر فلزیورق نسوز سه الیهشرکت شیرین شهد شاندیزاشتهارد

426-5425 دشتستان 4دشتستان فعال837777067-37777066سید محمد محمدیصنایع کانی غیر فلزیروغن دی او پی- کاتالیست اف سی سی شرکت حنان شیمی اشتهارد

431فعال3777320537773925-37775048سیدقاسم   جاللی صنایع کانی غیر فلزیانواع شیشه های ایمنی- شیشه خودرو شیشه زریناشتهارد

610-594-593فعال3777326437773264یحیی چشماپوشصنایع کانی غیر فلزیبتون امادهشرکت بویین دشت زهرااشتهارد

615فعال937778369-37778298سید محمد محمدی صنایع کانی غیر فلزی(خاک  رنگبر  )پنتونیت  اکتیو زرخاک  رنگبراشتهارد

فعال3777359637773043-37773043اصغر کالنتریصنایع کانی غیر فلزیانواع عایقهای  رط وبتی شرکت صنایع نم گام اشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

1گلشید 
1513

1661فعال37774691مجید قراباغیصنایع کانی غیر فلزیعایق رطوبتیشرکت برنا گام شهراشتهارد

رضا فراهانیصنایع کانی غیر فلزیایزوگام، انواع عایق های رطوبتیشرکت پشم شیشه ایراناشتهارد
37774951-2

-2773757-61,2774956
فعال37773759

حسابی غربی  بعد از عالمه جعفری 

2گلبن3گلشن

1669-1682-

1684

فعال3777430437774304محمد زمانیصنایع کانی غیر فلزیعایق رطوبتی ایزوالسیون- ایزوگامآذرگام غرباشتهارد
مالصدرای غربی غربی بعد از عالمه جعفری 

3گلبن2گلشن
1679/15

فعال37772725-3777305637772700رضا دهقان پورصنایع کانی غیر فلزیعایقهای  رط وبتی - ایزوگام شرکت عایق سازان سپیدگام دلیجاناشتهارد
مالصدرای غربی غربی بعد از عالمه جعفری 

1گلشن2گلشن
1718-1719

1596-1595فعالصنایع کانی غیر فلزیلوله واتصاالت سفالیشرکت صنایع تولیدی کاشی و سرامیک کبود اشتهارداشتهارد

فعال2037777009-37777001آقایی دوستصنایع کانی غیر فلزیتولید شیشه ایمنیشرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرالاشتهارد
 2حسابی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلبرگ 

1گلبرگ 

1597-1598-

1599-1600-

1608-1609

اشتهارد
اداره امور -بانک ملی- شرکت پیشرو گستر درسا 

شعب مرکزی تهران
فعال77765437776544رحیم عبداهلل نژاد صنایع کانی غیر فلزیتولید شیشه

 2حسابی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلبرگ 

1گلبرگ 
1611

اشتهارد
کف نما )شرکت تولیدی صنعتی کانی پودر تهران 

(کاشی
2584-42583 گلفام3حسابی غربی بعد از فارابی گلنوشفعال3777352537773734-3-37773731محمد میرزاییصنایع کانی غیر فلزیپودرهای میکرونیزه-پودرهای معدنی

فعال3037773687-37773829رحیم ملکیصنایع کانی غیر فلزیعایق رطوبتی-فویل مسلحشرکت پشم شیشه پارساشتهارد
 گل 3مالصدرای غربی بعد از فارابی گلچهر

4افشان
2728-2729

فعال937773908-37773904کامبیز معافیصنایع کانی غیر فلزیبلوک ساختمانی نسوزموسسه صندوق عمران و موقوفاتاشتهارد
 3حسابی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر

4شقایق
3662-3663

3765فعال37775884علی اصغر شیراوژنصنایع کانی غیر فلزیعایق رطوبتیورمزیاراشتهارد

3772B-13771نسترن2حسابی غربی بعد از فردوسی نرگسفعال33777581437775815فتحعلی شاهسوندصنایع کانی غیر فلزیایزوگامتوان گستر عایقاشتهارد

فعال3777437737774377مصیب ایالت زادهصنایع کانی غیر فلزیعایق رطوبتیصفای آوریناشتهارد
مالصدرای غربی بعداز فردوسی 

4نسترن3نرگس
3829



شماره قطعهآدرس وضعیتفکس کارخانهتلفن کارخانهنام مدیر عاملرشته صنعتمحصول تولیدینام شرکت یا کارگاه تولیدیشهرک

لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی استان البرز

3831فعال1-37774590منصور اسالمیصنایع کانی غیر فلزیعایق رطوبتیپاالیش پوشش جم- شرکت بام گستران سپهر اشتهارد

فعال3777319137773192بیژن ترکمان-داریوش دلگشاصنایع کانی غیر فلزیعایق رطوبتی وقیرغلیظ شدهشرکت مرجان بام شرقاشتهارد
مالصدرای غربی بعداز فردوسی 

4نسترن3نرگس

3832-3845-

3846-3847

فعال437775502-37775502حمید رضا نیک نامصنایع کانی غیر فلزیامولوسیون قیروعایق رطوبتی- درزگیر الستیکشرکت عمران عایق شیمیاشتهارد
مالصدرای غربی بعداز فردوسی 

4نسترن3نرگس
3844

3205فعالآرش خدادادیصنایع کانی غیر فلزیانواع ساختمانهای پیش ساخته چوبیخدادادیاشتهارد

نسوز آریا گهراشتهارد
قطعات نسوز باند -نسوزهای پیشرفته سیلکون کار بایدی

نیتراته
13291غزالی شرقی بعد از میرداماد صنوبر فعال25-777627537776024-25-37776024خسرو نراقی صنایع کانی غیر فلزی

13292غزالی شرقی بعد از میرداماد صنوبر فعال1537776616-37776613مجید میرزا رزازصنایع کانی غیر فلزیشیشه دوجدارهشرکت تولیدی پارسا جام ساماشتهارد

13306 سرو1غزالی شرقی بعد از میرداماد صنوبر فعال777675437776751-37776751اکبر اکبرزاده لیل آبادیصنایع کانی غیر فلزیبلوک سقفیتیر چه سازان غرباشتهارد

53314سرو2غزالی شرقی بعد از میرداماد سروفعال4,77755607775560-7775551سعید سرخیلصنایع کانی غیر فلزیکاالهای سرامیکی موردمصرف درصنعتشرکت سرامیک صنعت رباطاشتهارد

3324-3323فعالایرج دشتی لعلیصنایع کانی غیر فلزیقطعات پیش ساخته  بتونی وسبکشرکت توتم بتن فرماشتهارد

اشتهارد
فرآوردهای نسوز صنعت - شرکت نسوز صنعت آسیا 

الموت
3339-33338 صنوبر3حسابی شرقی بعد از میرداماد سرو فعال3777490437774903صمد نجفی تواناصنایع کانی غیر فلزیانواع اجرنسوز

4 صنوبر3حسابی شرقی بعد از میرداماد سرو فعال1337774911-37774905عزت اهلل پاکدلصنایع کانی غیر فلزیکاشی وسرامیک گرانیتی زاگرس درخشاناشتهارد

3350-3351-

3352-3353-

3357-3358-

3359-3360-

3363-3364-

3365-3366
4139فعال7-37776206سلیمان صفالومداحصنایع کانی غیر فلزیقیر از قیر طبیعیعایق گستراشتهارداشتهارد

4158فعالمحسن هاشمیصنایع کانی غیر فلزیشیشه دوجدارهشرکت بین المللی هامان ساخت ایرانیان زمیناشتهارد

5356 تنگستان 4تنگستان غیرفعال3777322937773229حسن اسکندریصنایع کانی غیر فلزیقطعات تزئینی از سرامیک- هیزم بخاری شرکت ویرا مدرن سرامیکاشتهارد

539غیرفعال37773240ابوالفضل محمدیصنایع کانی غیر فلزیایزوگامشرکت رهرو شیمی وحدتاشتهارد

1388غیرفعال37773720سید مرتضی نادری الهیصنایع کانی غیر فلزیواشرنسوز  ورق واشرنسوز لنت ترمز وکالچشرکت کیمیا ورق واشراشتهارد

اشتهارد
رسول عبدالهی لطف )کفش تولیدی ماه و ستاره نیما

(آبادی وفرح مؤمنی 
1531/4غیرفعالرسول عبدالهی لطف آبادی و فرح مومنیصنایع کانی غیر فلزیدمپایی الستیکی

1536غیرفعال37773417احمد ایروانیصنایع کانی غیر فلزیکاشی  وسرامیک شرکت ترنج ارغوان تهران اشتهارد

1569-1568غیرفعالصنایع کانی غیر فلزیعایق رطوبتیشرکت زرین گام سنااشتهارد

32531.12 گلفام3حسابی غربی بعد از فارابی گلنوشغیرفعال537776553-37776553کامران شیر محمدصنایع کانی غیر فلزیانواع لوح فشرده پرشدهشرکت پارسا رایان پارسیاناشتهارد

اشتهارد
کاظم سید )شرکت صنایع شیشه جام سهند تهران 

یوسفی

عایق چند جداره شیشه ای وشیشه های -شیشه دوجداره

ایمنی
غیرفعال137775140-37775140سید کاظم سید آقا یوسفیصنایع کانی غیر فلزی

 3حسابی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر

1نیلوفر
3652-3653

613شفا - 8سعدی غربی بعد از ابوریحان شفافعال3777332637775749سامان یراقیصنایع نساجیپارچه های پنبه ای والیاف مصنوعییراق  باف اشتهارد
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لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی استان البرز

121Eشفای- ابن سینای غربی فعال37776227حمید آقایاری مقدم- محمد گرامی فردصنایع نساجیپارچه خامبافت و تکمیل ستاره اکراناشتهارد

31-30-729 شفا8سعدی غربی شفافعال3777405837774059حبیب اله هنرمند پورصنایع نساجیانواع چرم مصنوعی(جهان چرم)شرکت هدیه گلباف جهان اشتهارد

52-51-750 شفا 8شفا - سعدی غربی فعال3777486637774866 - 37773170مصیب جوادزادهصنایع نساجیبافندگی و رنگرزیشرکت تکمیل بافت زرفام- گلرنگ اشتهارد

اشتهارد
شرکت تولیدی باندوگاز پیر )بانک ملی شعبه مرکزی 

(یوسف علی پور اسطلخی )(سینا
126-125فعال3777346237778465(یوسف علی پور اسطلخی)صنایع نساجیپارچه باندوگاز

(میالد نخ ریس  )شرکت قطعه و ساختمان کرت اشتهارد
- دیوارهای پیش ساخته و قالب ماندگار عایق بتن

ریسندگی نخ فاستونی
559فعال3777325437773494-37773494بهزاد رحمانیصنایع نساجی

فعال37773335ساالر کریمیصنایع نساجینخ پنبهشرکت صنایع نساجی فراگیر اشتهارد- دریا تاب اشتهارد
671-672-673-

680-681-682

719-718-717فعال37773281محمد احمدی نیاصنایع نساجی(p.p)نخ پلی پروپیلن نخ طالیی نیکواشتهارد

فعالاحمد رحمانیصنایع نساجیریسندگی و بافندگیروزبه باقریاشتهارد
حسابی غربی بعد از عالمه جعفری گلرخ 

2گلشید 3
1534

فعال3777306937777820هوشنگ جعفری رادصنایع نساجیرنگرزی  وچاپ - تکمیل پارچه شرکت هنگامه  گویااشتهارد
مالصدرای غربی بعد از عالمه جعفری 

5گلشن 2گلشن
1726

فعال6-637773615-37773615خداداد داودیصنایع نساجیآغشته به الکل (پد) الیاف  نبافتهشرکت پاکروش تزریق اشتهارد
 2غزالی غربی بعد از عالمه طباطبایی گلشهر

1گلشهر
1356

1606-1605فعال8-37778033پیمان افخمصنایع نساجیلحاف پشم شیشهشرکت اریکه هنر میترااشتهارد

12399گلدیس 2غزالی غربی بعداز فارابی گلدیسفعال3777395937773959حسین شعبانیصنایع نساجیکشبافی -نخ پلی استرشرکت چمچم بافت اشتهارد

32408گلریزان2غزالی غربی بعداز فارابی گلدیسفعال3777459837774598-37773598امیر علیاریصنایع نساجیپارچه نساجی تاری و پودی(بافندگی یاس)علیاریاشتهارد

پیمان چوپان اوغلیصنایع نساجیانواع لحاف  بالش  وملحفه  وتشک -روتختی وتشک و پتومیترا نیکاشتهارد
37775597-8-

37773586-7
12415گلدیس 2غزالی غربی بعداز فارابی گلدیسفعال37775597-8

فعال37773126خسرو تجار مهاجریصنایع نساجیپارچه کشبافی راشلشرکت تولیدی مروارید پردهاشتهارد
2433-2434-

2435

3581Aفعال37778415ناصر یگانهصنایع نساجیگونی پلی پروپیلنره آورد پلیمر و پلی پروپیلناشتهارد

فعال137776032-37776030محمدرضا کنزیصنایع نساجیکیسه پلی پروپیلن-انواع گونی پالستیکره آوردپلیمروپلی پروپیلناشتهارد
غزالی غربی بعد از خواجه نصیر نیلوفر 

1شقایق2
3581C

فعالحمید رضا رامی پورصنایع نساجی(پمپرز)پوشک کامل بچهصنایع سلولزی مارینا ساناشتهارد

3643-3644-

3648-3649-

3657-3658
3482فعال37778289حسین صادق کمالیصنایع نساجیپارچه گیپورتجهیز طب بارماناشتهارد

33541الله 3حسابی  غربی بعد از فردوسی الدنفعال3777713937777139علیرضا رحیمیصنایع نساجینخ فانتزی- پارچه مبلراه ابریشم بافتاشتهارد
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3557فعال2-37775821رضاعلیزاده زرگندهصنایع نساجیپوشک ونواربهداشتی ودستمال کاغذیشرکت صنایع بهداشتی سلولزی پرنگاراشتهارد

3575Aغزالی غربی بعد از فردوسیفعال3777674037776745مینا گیوه چیانصنایع نساجیلوازم خوابشرکت نام آوران جلوه پارساشتهارد

6-5-4-3-2-21شفا  - 1شفا- ابن سینای غربی غیرفعال637773294-37773295محسن ضرغامیانصنایع نساجیتولید نخ پنبه ای و پلی استرریس  نخ اشتهارد

255-254غیرفعالصنایع نساجی(طبقه بندی نشده درجای دیگر)سایرپارچه هاشرکت ریسندگی و بافندگی آروین بافت زریناشتهارد

541-540غیرفعالصنایع نساجینخ استرچشرکت نخ مبتکر اشتهارداشتهارد

1411غیرفعالعباس بهادریصنایع نساجی(تریکوبافی)پارچه کشباف تخت پوشاک خانه سبزاشتهارد

2411غیرفعالعلی صابونچی عباسپورصنایع نساجیقیطانشرکت سینا باف آریااشتهارد

اشتهارد
یعقوب  وامیر )پیمان و فرهاد چوپان اوغلی افخم

( مقصودی
2416غیرفعال7-37773586( یعقوب  وامیر مقصودی)پیمان و فرهاد چوپان اوغلی افخمصنایع نساجیانواع لحاف وتشک

2431غیرفعال37774783حسین پارسا نژادصنایع نساجینخ فانتریحسین پارسانژاداشتهارد

2438غیرفعالمنوچهر عابدان بروجنی و شرکاءصنایع نساجیپارچه برزنتبرزنت ستاره تهراناشتهارد

32563A گلفام2غزالی غربی بعداز فارابی گلنوشغیرفعال3777694637776945-37776385مهدی مهر محمدی صنایع نساجیانواع لباس کارولباس بیمارستانشرکت گسترش تجارت سام یاراشتهارد

3810غیرفعالامیر رضا شرقیصنایع نساجیتکمیل پارچه های کشباف،نرم کننده های نساجیشرکت کیمیا نساج پویااشتهارد

غیرفعال7-37776426مهدی عشقیصنایع نساجیپارچه های پری کوبافندگی نوین بافت سپنتااشتهارد
مالصدرای غربی بعداز فردوسی 

3نسترن3نرگس
3818

زکی زادهاشتهارد
انواع )انواع کاالهای نساجی تکمیل شده باستثنای پوشاک

(پتو 
3861غیرفعالحسین زکی زاده قریه علیصنایع نساجی

821C و 5شفای - سعدی غربی فعال5-37776231شهاب جنابیکانی غیر فلزیافزودنی بتونشرکت پنتااشتهارد

193-192فعالماد نگیناشتهارد

1529فعالعلی محمدیمحمدیاشتهارد

1531فعالزین العابدین محمد کالهی آذر و محمد صادق امدادی و سیما محب یثربشرکت مهاب پالستیکاشتهارد

فعال37773017مژگان عیدی(زرافروز)شرکت فراورده های غذایی نیکو فراز اشتهارد

1363-1364-

1364/1-

1364/2-

1364/3-1364/4

1366فعالاکبر رحیمی درآبادشرکت آسان توان تولیداشتهارد

3431فعال37776948یزدان رضاییمهرداد حسینیاشتهارد

3432فعال8-37777346ناصر اسماعیلی علویجهاسماعیلی- شرکت جهان فوالد کسری اشتهارد

غیرفعالسعید قدیانیسعید قدیانیاشتهارد
1302-1303-

1304

1345غیرفعالمحمد ثانی خانیثانی خانیاشتهارد
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F8-فعال-44548045-021صفرزادهصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترسیم و کابلصنایع سیم وکابل کرجکوثر

D6-فعال-9-37360505مصطفی درصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترتابلو برقشرکت مهندسی سازندکوثر

B3-غیر فعال-37360627سعیدی صنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی میوه و سبزیزروناککوثر

F25-فعال-37360548-026کالنترصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی مواد غذاییسبز دانه هرمزانکوثر

E1-فعال-37360361رداییصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیمکمل غذاییصنایع غذایی ایلیا پارسکوثر

F4-غیر فعال-32774020-026روحنوازصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبرنج دانه بلندگلچین طالئی کوثرکوثر

E12-فعال-1502146-0912موسی الرضایی صنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی مواد غذاییعلی اشرف موسی الرضاییکوثر

E-فعال-صنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی گوشت و مرغجهانتاب کرجکوثر 23و24

F - 28-غیر فعال-44477184-021مددیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیغذاییتهران لواشککوثر

F - 6-غیر فعال021-88688164مراد تبریزیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی گوشت و مرغپروتئین آذین اشتهاردکوثر

F1-فعال-34360840شهبازی- ضیاءبخش صنایع سلولزیصنایع چوبصنعت چوب الوارهکوثر

E16-20-فعال-8-37360525هلل گانی صنایع سلولزیمصنوعات ام دی افتعاونی تولیدی درخت سبز چوبینهکوثر

F19-18-فعال-.........................روحنواز صنایع سلولزیورق کارتنورق کارتن کرجکوثر

A1-فعال-.........................محمدی صنایع سلولزیصنایع چوبیشرکت تک نما چوبکوثر

F30-فعال-32774020-026روحنوازصنایع سلولزیکارتن سازیرز پوش گلکوثر

F - 20-فعال-روحنوازصنایع سلولزی ورق کارتنورق کارتن کرجکوثر

E9-فعال-.........................محمدصنایع شیمیایینایلون و نایلکسشرکت شیب آراکوثر

B-15-فعال-32827224-026چلبیصنایع شیمیاییشیمیاییپارسیوم شیمیکوثر

F16-فعال--صنایع شیمیاییکیسه فریزر و پالستیکشرکت کیمیاورکوثر

D1-فعال-37360641-026اسدیصنایع فلزیقوطی سازی(نیکان قوطی  )فرهاد اسدی کوثر

F7-فعال-66492823هدایتیصنایع فلزیقالب سازیایمن کار کوثرکوثر

E21-فعال-88904515-021سلیمی صنایع فلزیصنایع فلزیعارف سلیمیکوثر

F31-فعال-34315238-026محمدی گلزارصنایع فلزیلوله های پولیکاعلیرضا محمدی گلزارکوثر

D8-فعال-22068637-021سلسبیلیانصنایع فلزیادوات کشاورزیمحمد حسن و پوریا سلسبیلیانکوثر

E6-فعال-44981768-021اسالمی کالنتریصنایع فلزیتوری بافی فلزیمجتمع کشت و صنعت عالم زمین کرجکوثر

F12-فعال-2-37360361منصوری صنایع فلزیساخت وسایل ورزشی(مبارز )بیوک منصوری کوثر

E8-فعال-.........................پرتوی نیاصنایع فلزیادوات کشاورزیکاویان صنعت کوثرکوثر

F36-37-فعال-.........................نورین صنایع فلزیرادیاتور سازیصاعد صنعت کوثرکوثر

D5-فعال-37360730-026سبحانی صنایع فلزیادوات کشاورزیبستان دشت کرجکوثر

E27-فعال-.........................مطلبی صنایع فلزیادوات کشاورزیمرشد مطلبیکوثر

F3-فعال-88723795-021مصطفی درصنایع فلزیقالب فلزیمصطفی درکوثر

E5-فعال-3-37360831پورنبی صنایع فلزیقطعات یخچالحسین پورنبیکوثر

F10-فعال--خانزاده صنایع فلزیقطعات ماشین آتش نشانیایمن شعله ایرانیانکوثر

D4-فعال-88026615-021مهرزاد صنایع فلزیتریلر و بذر پاشمعین بذرکوثر

F13-فعال-37304207-026یزدانی صنایع فلزیادوات کشاورزیصنیع گستر اشتهاردکوثر
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E14-غیر فعال-جهانی صنایع فلزیشیرآالت آبیاری تحت فشارتک شیرکوثر

F - 33-فعال-هاشمیصنایع فلزیفلزیسید مرتضی هاشمی فردکوثر

B4-فعال-5-88516205-021صنایع فلزیسازه های فلزیتروند تدبیرکوثر

F17-فعال-88083374-021تسکینیصنایع فلزیماشین آالت کشاورزیعطاء اهلل تسکینیکوثر

F29-فعال-88662242-7360862021شاکری صنایع کانی غیر فلزیخاک صنعتیشرکت بین المللی کائولن شرقکوثر

خ شب بوفعالتلفکس45333042محمد علی عالییصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترنیروگاه تولیدی برقشرکت تانیرنظرآباد

خ توسکاغیر فعال4533305345333053 شهر بابکیصنایع برق، الکترونیک و کامپیوترمونتاژ کیس و پاورراهبرد رایانهنظرآباد

خ مریمفعال1245333211-45333210محمد اورنگصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیکوکی-کیکدالین مهرنظرآباد

خ کاجفعال1845332862-45332817شهرام سیمیاریصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی و فراوری ماهیپارس فراوری صدفنظرآباد

خ الدنفعال1-5045333840-45333146استاد حسنصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیتخم مرغ پاستوریزه و غنی شدهصنایع غذایی بنانظرآباد

خ ارغوانفعال4533370345333704 محمد سعید شمسیانصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیپای مرغاکسیر پروتیین آسیانظرآباد

خ میخکفعالتلفکس45333086مجیدرضا دلسوزصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیلبنیات-خامه جهات تجارت اموتنظرآباد

خ مریمفعال9145333093-45333090علی ولی پورصنایع دارویی، غذایی و بهداشتینوشمک, آب میوه دنیا آوران ستاره سهیلنظرآباد

خ افرافعالتلفکس2-45333721علی غفاریصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیآب لیموپرنگ نوین گیتینظرآباد

خ مریمفعال4533310945333120محمد شقاقیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیتولید و بسته بندی دوغ ولبنیات دوغتورنگ خوشنامنظرآباد

خ نرگسفعالتلفکس4-45333771محمد ورزدارصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیلبنیات-خامه قنادیمحمد سعید میرداماد اصفهانینظرآباد

خ شب بوفعال1845333216-45333214حمیدنوروزی برانقارصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیخیار شور و ترشیحبیب اهلل نوروزی برانقارنظرآباد

خ سپیدارفعالتلفکس45333543جعفر طاووسیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتییخمک و فراورده های یخیپرشیا ساقینظرآباد

خ سپیدارفعال445333364-45333362کریم نصراللهیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیتولید پف فیل-بسته بندی حبوبات و ادویهرنگین دشت نازنظرآباد

خ کاجفعال4533377745333775نیما خانعلیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی سبزیجاتمهر آفرید مانانظرآباد

خ سپیدارفعال245333683-45333681حمیدرضا حسنیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیشیرینی های الیه ایتک پارساننظرآباد

خ افرافعال4533372945333728لیال مهردادیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیپیاز داغ آماده مصرفصنایع غذایی خوشنظرآباد

زرین البرز ایرانیاننظرآباد
قند کله از شکر به روش صنعتی، خرد کردن و بسته بندی 

قند کله
خ صنوبرفعال1545333410-45333410اباسلط حاجی زادهصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی

خ نیلوفرفعال445333524-45333522احمد علی درخشان نژادصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیحلوا شکریستاره درخشان پردیسنظرآباد

خ نیلوفرفعال4533354045333550-45333546هادی کلهرصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیلوبیا و قارچ-کنسرو لوبیاپارس گلفامنظرآباد

خ میخکغیر فعال8245333082-45333080طاهر هاشمیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیکالباس  و فراورده های گوشتی-تولید سوسیس فراورده های گوشتی آرمان کرجنظرآباد

خ شقایقفعالتلفکس2-45333661گودرزیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیتولید بستنی  میوه ای و سنتیسپیدان گوهر طعامنظرآباد

خ ارغوانفعال4533367045333671حسین هداوندصنایع دارویی، غذایی و بهداشتینان صنعتیپیشگامان توسعه صنعت ابرارنظرآباد

خ کاجفعال2045333720-45333719یداهلل رضاییصنایع دارویی، غذایی و بهداشتینان صنعتینان کماج پزاننظرآباد

خ سپیدارفعال4533316145333164شهرام اردالن نیاصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیاسنک پلت سیب زمینی و ذرت و گندمغذا سان سیبنظرآباد

خ سروفعال4533329945333289محسن پیشگاهی نژادصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیپروتئین از سویاوآماده سازی و بسته بندی خشکبارپیالس سویانظرآباد

خ توسکافعال445333294-45333290محمد سعید فرح بخشصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبیسکویت های کرم دارگندم طالیی پرمیسنظرآباد

خ گالیلفعال345333631-45333632حسین وحیدی نیاصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیروغن های صنعتیجبال رنگنظرآباد
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خ میخکفعالتلفکس45333400اسد اهلل خوشبین زادهصنایع دارویی، غذایی و بهداشتینوشمکاسداله وسعید خوشبین و احمد ساعدینظرآباد

خ سپیدارفعال1845333815-45333816رحیم صالحیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیشیرینی میشگانشاط شکالت پارسانظرآباد

خ افرافعال44719765-44764002021-021رسول نصیری وطنصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی(ماست موسیر)لبنیاتلبنیات آرامش پایتختنظرآباد

خ سروفعالتلفکس67-45333560روزبه محمد علیزادهصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی خشکبارمزرعه خورشید مینانظرآباد

خ افرافعالتلفکس44116950-021افشین مغاره عابدصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیانواع بستنیافشین مغاره عابدنظرآباد

خ ارکیدهفعالتلفکس59-45332658حشمت اله پاشاییصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیکشک پاستوریزه(شکرانه)شرکت برادران پاشایینظرآباد

خ میخکفعال4533373445333733هاوری محزونیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی گوشت و مرغفرآورده های غذایی اورامان مادنظرآباد

خ نرگسفعال4533380245333803حمید تاجیکصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیعصاره مالت(پیشگامان صنعت مالت)ترد برگ نظرآباد

خ نرگسفعال9145333788-45333788حسن عزیزوکیلیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیعصاره شفاف و طبیعی مالتسازه صنعت مالتنظرآباد

خ زنبقفعال10145333107-45333106مهدی کشاورزیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی(مایع ظرفشویی ، دستشویی ، جرم گیر )مواد شوینده سپیتا بهرنگ البرزنظرآباد

خ صنوبرفعال8445333379-45333378احمد بافریصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیقند و شکر-بسته بندی مواد غذاییاحمد    باقرینظرآباد

خ صنوبرفعال4533336845333371و45333370محمد بهاری گلیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی گوشت و مرغبیتا پروتئین فردیسنظرآباد

سپیدار بوستان البرزنظرآباد
بسته بندی حبوبات ، غالت ، سبزی خشک ، قند وشکر و 

ادویه جات
خ افرافعال245333903-45333901محسن شیخ زادهصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی

خ نرگسفعال4533360145333603ماشااله جورکصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیکنسروهای گوشتی و غیر گوشتیصنعتی برترنظرآباد

خ سپیدارفعالتلفکس45333165صنایع دارویی، غذایی و بهداشتیسبزی و میوه خشکامیر تاجدارنظرآباد

خ کاجفعالتلفکس81-45333380محمد حسن شهرکیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی گوشت و مرغ و ماهی(نوین پروتیین)کاظم بهزادی رادنظرآباد

خ اللهفعالتلفکس45333646مسعود صحرایی رادصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیلوازم آرایشی و بهداشتیپارس آزمای طبنظرآباد

خ نرگسفعال4533311645333069محسن صفاییانصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیادویه جات(مرجانی)شرکت نگین خوراک پارسنظرآباد

خ نرگسفعال145333751-45333750صدیقه پاک نژادصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیانواع داروهای گیاهیتعاونی مهداروی طوبینظرآباد

خ سروفعالتلفکس52-45333849عابدینی منشصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیمحصوالت لبنی،کره و مارگارینراستین تجارت سالمنظرآباد

خ نرگسفعال9-88987396-021مهرداد افشاریانصنایع دارویی، غذایی و بهداشتینان صنعتی- کیک، کلوچه، بیسکویتزرین دانه ماندگارنظرآباد

خ مریمغیر فعال45333676حافظ امینی  صنایع دارویی، غذایی و بهداشتیخامه پاستوریزه-دوغ بدون گاز-لبنیاتسرزمین شیر پارسنظرآباد

خ توسکاغیر فعالتلفکسکاوه چاووشیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتینان حجیم و نیمه حجیم و انواع شیرینیزرین خوشه پرمیسنظرآباد

خ محمدیغیر فعالمسعود امینی ملکیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیلبنیاتشیر ثناءنظرآباد

خ مریمغیر فعال4533359745333307-45333308ابراهیم ناصری فرصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیفراورده های حجیم شده از غالت به استثنا گندمآسیا مهر دانانظرآباد

خ نیلوفرغیر فعال4533351845333517الهام امامیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیتولید شیر و فرآورده های لبنیپارسیان شیر عمیدنظرآباد

خ زیتونغیر فعال8-845333496-45333496محمدرضا هاتفیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیانواع سس سرد و گرمباستان زیتوننظرآباد

خ افرافعالتلفکس7-45333893احسان رزاقی رادصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی رب گوجه فرنگیگروه کارخانجات صنعتی نبراسنظرآباد

خ زیتونفعال545332789-45332574محسن ملوکیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی تخم مرغآریا ملک کیاننظرآباد

خ ارغوانفعال8870679442695412-021رضا مظاهریصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیانواع کنسروماهیتالشگران صنعت غذانظرآباد

خ ارکیدهفعالتلفکس45332927محمد نصرتیصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیانواع شیرینی صنعتیشیرین مز ایرانیاننظرآباد



شماره قطعهآدرس وضعیتفکس کارخانهتلفن کارخانهنام مدیر عاملرشته صنعتمحصول تولیدینام شرکت یا کارگاه تولیدیشهرک

لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی استان البرز

خ مریمفعالتلفکس9-45334083سعید عطار نیاریصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی خشکبارشاهیده فربود بین المللنظرآباد

خ سپیدارفعال245333174-45333291جواد میرزا علیزادهصنایع دارویی، غذایی و بهداشتیبسته بندی  قهوه ، شربت از گیاهانصحرا نگین البرزنظرآباد

صنایع غذایی و بسته بندی سبزچین پارسنظرآباد
انواع سس سرد، رب گوجه فرنگی، مخلوط شور، ترشی، 

مربا
خ ارغوانفعالتلفکس45333660محمد پاکاریصنایع دارویی، غذایی و بهداشتی

خ توسکافعالنداردنداردامیر هدایتیصنایع سلولزیچوب بریپیشروصنعت پارسنظرآباد

زرین آبنظرآباد
-اتاق دوش-دستشوئی با کابینت-وان و زیر دوشی

جکوزی
خ زنبقفعال4533347845333479فرامرز گشایشیصنایع شیمیایی

خ گالیلفعال3545332835-45332830علی امینیصنایع شیمیایی(.....قوطی شامپو و)قطعات پالستیکیبانی نونظرآباد

خ شمشادغیر فعالتلفکس3-45333301میر بهزاد طاهریصنایع شیمیاییپالستوفوم سقفی و دیواریصنایع مفتولی تهران گسترنظرآباد

خ گالیلفعال3045333635-45333626سید علیرضاحقگوصنایع شیمیاییظروف یکبار مصرف از جنس فوم پلی استایرنصنایع کاسپین پالستیک آریانظرآباد

خ بنفشهفعال9145333487-45333490حمید صدفی تهرانیصنایع شیمیاییظروف یکبار مصرف و ورق فومپارت نگین گلستاننظرآباد

خ گالیلفعال445333694-45333691بابک طاهریصنایع شیمیاییانواع رزین شیمیاییتیران شیمینظرآباد

خ گالیلفعال4533391545333916داوود رادمان نیاصنایع شیمیاییسیلکات سدیمنیک احیانظرآباد

خ سعدیفعال3350157533501574پدرام لسانیصنایع شیمیاییآنزیم مواد غذاییفروکتوز نابنظرآباد

خ زکریای رازیفعال2245333623-45333618اسماعیل ابوالقاسمیصنایع فلزیبازسازی و ساخت انواع لوکوموتیو و واگنتام لوکوموتیو آریانظرآباد

خ الدنفعال845333199-45333191جواد شریفیصنایع فلزیقطعات خودروآرمان صنعت فجرنظرآباد

ماشین سازی برادران کندرینظرآباد
تولید ماشین آالت مزارع کمپوست سازی و سالنهای 

پرورش قارچ
ابوریحانفعال4532928445329288اسمعیل کندریصنایع فلزی

خ الدنفعال22862835-8021-45333057مسعود خموشیانصنایع فلزیپکیج دستگاه تهویهتوان سرمانظرآباد

پرویز گرافیانیصنایع فلزیپکیج هواتهران نسیم آفریننظرآباد
45333698-45333711-

12
خ اللهفعال45333697

خ شمشادفعالتلفکس49-45333747صمیمیصنایع فلزیلوازم آزمایشگاهیفن آزما گسترنظرآباد

خ زنبقفعالتلفکس3-45333980محمد ایرانیصنایع فلزیرادیاتور فوالدی پانلی(نیما صنعت)برازمان سانا ایرانیاننظرآباد

خ زنبقغیر فعال453821504538249محمد ایرانیصنایع فلزیتولید انواع رادیاتور های فوالدی پانلیبرازمان سانا ایرانیاننظرآباد

خ زنبقفعال4533352745333526سعید صفا بخش قمیصنایع کانی غیر فلزیمیز ال سی دی(نشکن ،خم ،لینت ، دوجداره  )شیشهبهینه جام البرزنظرآباد

خ شمشادفعال02144922132فاکس45332550و45332545علیرضا خیابانیصنایع نساجیانواع نوار، بند، کشزرینه پودنظرآباد


